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1 (Åben) Meddelelser fra formanden
 
Sags ID: EMN-2017-03659

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium. Endelig vedtagelse
 
Sags ID: EMN-2018-00949

Resumé
Forslag til Lokalplan 410 Det tidligere Danmarks Akvarium har været udsendt i offentlig høring i 
perioden 18. december 2017 til 12. februar 2018.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt. 

Baggrund
På mødet den 11. december 2017, pkt. 2, vedtog Kommunalbestyrelsen med 17 stemmer (C, A, V, 
B og Ann-Kathrine Karoff (uden for parti)) for og 1 (D) imod at udsende forslag til Lokalplan 410 
Det tidligere Danmarks Akvarium, i offentlig høring. Povl V. Jensen (D) stemte imod, idet: ” Nye 
Borgerlige er imod at bygningerne kan anvendes til ungdoms- og kollegieboliger.

Planens formål er at fastlægge, at bygningen, der tidligere rummede Danmarks Akvarium, udover 
anvendelse til boliger for unge tillige kan anvendes til kulturelle formål. Derudover muliggør 
lokalplanen, at det tidligere Danmarks Akvarium, også kan anvendes til liberalt erhverv og 
publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer.

Mindst 20 % af bygningens til enhver tid værende samlede bruttoetageareal, inklusive kælderareal, 
skal anvendes til kulturelle formål med direkte adgang gennem bygningens hovedindgang fra 
parkeringspladsen mod nord.

Lokalplanen har været i offentlig høring i perioden 18. december 2017 til 12. februar 2018. Der er i 
alt modtaget 4 høringssvar, hvoraf det ene er fra NPV, ejer af det tidligere Danmarks Akvarium. 

Høringssvarene omhandler bl.a. anvendelsen - herunder et tinglyst dokument, som fastlægger 
anvendelsen af det tidligere Danmarks Akvarium til en kulturel eller rekreativ funktion af 
publikumsorienteret art og for almenheden tilgængelig.

Gentofte Kommune er ikke påtaleberettiget i forhold til det tinglyste dokument, der er en aftale, der 
er indgået mellem Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen og ejer af det tidligere Danmarks 
Akvarium. Det er i overensstemmelse med lokalplanen udelukkende at anvende akvariebygningen 
til de tinglyste formål, såfremt Naturstyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at håndhæve 
dette. Lokalplanen giver blot flere muligheder for anvendelsen af bygningen.
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NPV, ejer af det tidligere Danmarks Akvarium, anmoder dels om, at der i lokalplanen tilføjes 
mulighed for at indrette hotel, således at op til 80% af bygningens samlede areal kan anvendes til 
hotel, dels om at størrelsen på ungdoms- og kollegieboligerne øges til 60 m2, og at 5 boliger kan 
indrettes til par med børn og være op til 75 m2. 

NPV A/S har tidligere foreslået, at akvariebygningen skal kunne anvendes til hotel. Byplanudvalget 
besluttede den 6. april 2017, pkt. 1, indstilling 2, vedrørende forslag til Lokalplan 397 for 
bygningerne i Charlottenlund Slotshave, at akvariebygningen ikke skal kunne anvendes til hotel. 
Irene Lütken (A) og Poul V. Jensen (D) undlod at stemme vedrørende indstilling 2.
 
Baggrunden for, at lokalplanen giver mulighed for at etablere ungdoms- og kollegieboliger er, at 
der i Gentofte Kommune ikke er tilstrækkeligt med steder hvor sådanne boliger kan etableres. Den 
maksimale størrelse på boligerne er i lokalplanen fastlagt til 40 m2, dels for at sikre at boligerne 
udelukkende udlejes til unge og dels for at sikre, at huslejen fastholdes på et rimeligt niveau. Det 
anbefales derfor, at boligernes størrelse ikke øges.

Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt uden ændringer.

Lokalplan 410 kan ses via nedenstående link:
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=501

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Lokalplan 410 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-03-2018
Økonomiudvalget den 19. marts 2018 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Høringssvar (2191866 - EMN-2018-00949)
2. Høringsnotat (2191868 - EMN-2018-00949)
3. LP 410.Forslag (2192458 - EMN-2018-00949)

3 (Åben) Anlægsbevilling til tilgængelighedstiltag 2018
 
Sags ID: EMN-2018-01141

Resumé
Der søges om anlægsbevilling på henholdsvis 2,8 mio. kr. til diverse tilgængelighedsprojekter i 
2018 og 2 mio. kr. til tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej med finansiering over de 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=501
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afsatte midler til Handicaptilgængelighedspuljen 2018. Prioriteringen af midlerne til de enkelte 
projekter sker i samarbejde med Tilgængelighedsforum, som anbefaler bevillingsansøgningerne.

Baggrund
I 2018 vil der være fokus på:

 Igangsætning af tilgængelighedsrute i Hellerup
 Tilgængelighedstiltag på kirkegårde og strande  
 Tilgængelighedstiltag ved offentlige institutioner 
 Tilgængelighedstiltag på Bank Mikkelsens Vej

I samarbejde med Tilgængelighedsforum er der udpeget et rutenet med vigtige ”rejsemål” i 
kommunen, hvor der fra 2015 og frem etableres tilgængelighedsløsninger via midler fra 
Tilgængelighedspuljen. Rutenettet omfatter bydelscentrene i Vangede, Gentofte, Ordrup, 
Charlottenlund og Hellerup samt en rute langs Bernstorffsvej/rådhuset og en rute ved Gentofte 
Hospital. Ved tilgængelighedsruten i Hellerup vil den del af ruten blive igangsat, som ligger i 
forlængelse af de gennemførte byforskønnelsestiltag i bydelscentret og Novafos’ arbejder. 

På mange af kommunens kirkegårde er der offentlige toiletter, som vil blive 
tilgængelighedsvurderet og -forbedret i muligt omfang. Kirkegårdene ligger ofte centralt for 
bydelscentrene og udgør et rekreativt mål for mange især ældre. Der prioriteres samtidig midler til 
tilgængelighedstiltag ved en af kommunens offentlige strande, som udpeges sammen med 
Tilgængelighedsforum.

Der prioriteres i samarbejde med Tilgængelighedsforum hen over året midler til 
tilgængelighedstiltag ved offentligt tilgængelige kommunale institutioner. Med anbefaling fra 
Tilgængelighedsforum arbejdes der bl.a. med at etablere et kombineret 
motorik/lege/rampeanlæg ved børnehuset på Bank-Mikkelsens Vej og med sikring af 
tilgængelighed for kørestolsbårne elever på en skole.

Med Tilgængelighedsforums godkendelse søges endvidere en anlægsbevilling på 2 mio. kr. til 
tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej projektet. Tiltagene, der udspringer af 
brugergruppens særlige behov og ønsker, forbedrer tilgængeligheden til boligerne og sikrer en 
særligt velegnet belysning for blinde og svagtseende.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 2,8 mio. kr. til gennemførelse af forskellige handicaptilgængelighedstiltag 
i 2018 med finansiering over det afsatte rådighedsbeløb til Handicaptilgængelighedspuljen i 2018.

2. At der anlægsbevilges 2 mio. kr. til tilgængelighedstiltag på Bank-Mikkelsens Vej med 
finansiering over rådighedsbeløb til Handicaptilgængelighedspuljen, der genbevilges fra tidligere år 
til 2018.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-03-2018
Økonomiudvalget den 19. marts 2018 
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Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1. Diverse tilgængelighedstiltag 2018 (2208070 - EMN-2018-01141)
2. Skema 1. Tilgængelighed Bank-Mikkelsens Vej (2217090 - EMN-2018-01141)
3. Tilgængelighed i Gentofte Kommune - udvalgte centrale ruter (2208960 - EMN-2018-01141)

4 (Åben) Supplerende anlægsbevilling efter licitation til nyt natur- og teknikhus på 
Dyssegårdsskolen 
 
Sags ID: EMN-2017-04200

Resumé
På baggrund af afholdt licitation ansøges om supplerende anlægsbevilling på 500.000 kr. til 
opførelse af det nye natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august pkt. 8 med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 3 
stemmer (D og Ø) imod, en tilpasning af investeringsoversigten 2017-2020, herunder 1,1 mio. kr. til 
opførelse af et nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen.
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 18. september 2017, pkt. 3, at anlægsbevilge 1,1 
mio. kr. til opførelsen af det nye natur- og teknikhus.

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 11. december 2017 en supplerende anlægsbevilling 
på 550.000 kr. til finansiering af en række jordbundforhold (blød bund og forurening), der var 
konstateret under forundersøgelserne til projektet. Dyssegårdsskolen finansierer selv 1,25 mio. kr. 
af projektet. En del af nedrivningen af den eksisterende bygning finansieres over driften (150.000 
kr.).

Herefter var der et samlet budget til sagens gennemførelse på 3.050.000 kr. 

Projektet har nu været i licitation og er blevet 800.000 kr. dyrere end forventet. 

Der ansøges om en supplerende anlægsbevilling på 500.000 kr. Dyssegårdsskolen finansierer 
selv de yderligere 300.000 kr., der resterer for at sagen kan gennemføres. 

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

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en supplerende anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af projektet med 
finansiering over likvide aktiver

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-03-2018
Økonomiudvalget den 19. marts 2018 
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Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1  - Anlægsbevilling til nyt natur- og teknikhus på Dyssegårdsskolen (1969199 - 
EMN-2017-04200)

5 (Åben) Anlægsregnskab for inventar og læringsmiljøer på skoler
 
Sags ID: EMN-2017-00141

Resumé
Der forelægges anlægsregnskab for inventar og læringsmiljøer på kommunens skoler.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 26. maj 2014, pkt. 4, 6 mio. kr. til Inventar og 
læringsmiljøer. Kommunalbestyrelsen bevilgede enstemmigt den 27. april 2015, pkt. 7, yderligere 6 
mio. kr. til. Inventar og læringsmiljøer. Samlet set er der således bevilget 12 mio. kr. til projektet.

Projektet har omfattet renovering og udskiftning af inventar, nyanskaffelser, fremstilling af 
specialinventar tilpasset brugernes ønsker, og mindre lokaletilpasninger som følge af rokader 
ydermere er der etableret en række arbejds-/forberedelsespladser til skolens medarbejdere.

Af den samlede bevilling på 12.000.000 kr. er der brugt 12.000.915 kr., hvilket svarer til et 
merforbrug på 915 kr.

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 
retningslinjer.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orientering om sagsforløbet tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-03-2018
Økonomiudvalget den 19. marts 2018 

Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Skema 1 - inventar og læringsmiljøer (1510406 - EMN-2017-00141)
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2. Skema 2 - inventar og læringsmiljøer (1510408 - EMN-2017-00141)
3. Logbog - inventar og læringsmiljøer (1510392 - EMN-2017-00141)
4. Revisionserklæring - inventar og læringsmiljøer (2204558 - EMN-2017-00141)

6 (Åben) Vedtægtsændringer for Gentofte Musikskole
 
Sags ID: EMN-2017-06026

Resumé
Bestyrelsen for den selvejende institution Gentofte Musikskole har anmodet Kultur, Unge og Fritid 
om, at en tidligere beslutning om ændring af formålsparagraffen i Gentofte Musikskoles vedtægter 
omgøres. Sagen fremlægges til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og 
Kommunalbestyrelsens behandling.

Baggrund
Efter anmodning fra bestyrelsen for Gentofte Musikskole fremlagde Kultur, Unge og Fritid på 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde 2. maj 2017 (dagsordenpunkt 3) et forslag til 
Kommunalbestyrelsen om at godkende en række ændringer af vedtægter for Gentofte Musikskole. 
Kommunalbestyrelsen vedtog ændringerne den 25. maj 2017. 

Blandt ændringerne var en ændring af vedtægternes formålsparagraf. Hvor første del blev ændret 
fra: ”Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved musik som varig 
fritidsinteresse […]” til: ”Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved 
musik som varig interesse […]”. Begrundelsen var, at Musikskolen også kan stimulere glæden ved 
musik som potentiel levevej.

Civilstyrelsen har efterfølgende afvist at godkende ovennævnte ændring af vedtægternes 
formålsparagraf, medmindre formålet er blevet stærkt uhensigtsmæssigt eller umuligt at udføre. 
Dette er ikke tilfældet, hvorfor bestyrelsen for Gentofte Musikskole nu anmoder 
Kommunalbestyrelsen om at godkende at ændre formålsparagraffen tilbage til den oprindelige 
formulering: ”Musikskolen har til formål: At formidle viden og stimulere glæden ved musik som 
varig fritidsinteresse […]”.

De øvrige ændringer, som kommunalbestyrelsen vedtog den. 25. maj, er blevet godkendt af 
Civilstyrelsen og vil derfor fortsat være gældende. Musikskolens vedtægter, som de vil se ud, ifald 
Kultur-, Unge og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender at ændre 
formålsparagraffen tilbage til den oprindelige formulering, er vedlagt som bilag.

Indstilling
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 

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

At godkende de fremlagte vedtægtsændringer.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 21-02-2018
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-03-2018
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Økonomiudvalget den 19. marts 2018 

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Bilag 1 Gentofte Musikskole, vedtægter, endeligt forslag til nye december 2017 (2125165 - 
EMN-2017-06026)

7 (Åben) Genbevillinger fra 2017 til 2018
 
Sags ID: EMN-2018-01203

Resumé
Økonomi forelægger forslag til overførsel af uforbrugte midler fra regnskab 2017 til budget 2018 for 
drift, anlæg og lån. 
Genbevillingerne er opgjort efter reglerne for overførsel mellem regnskabsårene, der blev vedtaget 
20. april 2015.
Der søges om en samlet genbevilling på 30,5 mio. kr. for driftsområdet, 282,5 mio. kr. for 
anlægsområdet samt overførsel af 78,8 mio. kr. vedrørende lånoptagelse.

Der er i tilknytning til ansøgningen om genbevilling af 282,5 mio. kr. på anlægsområdet 
udarbejdet et forslag til en tilpasset anlægsoversigt for perioden 2018 – 2022 for 
derigennem at synliggøre konsekvenserne af de projektmæssige tids- og 
betalingsforskydninger, som genbevillingsansøgningen er udtryk for.

Baggrund
Der søges om samlet 30,5 mio. kr. på driftsområdet. I 2017 udgjorde genbevillingerne 19,5 
mio. kr. En væsentlig årsag til forskellen er forbedringen af regnskabet for Skole og Fritid 
med 8,9 mio. kr. Herudover kan 1,3 mio. kr. af den ansøgte genbevilling henføres til 
Forsyningsområdet.

Der søges om samlet 282,5 mio. kr. på anlægsområdet. Overførsler på anlægsområdet skyldes 
tids- og betalingsforskydninger vedrørende allerede budgetlagte projekter.

Der søges om overførsel af i alt 78,8 mio. kr. fra ikke realiserede lånoptagelser som følge af 
tidsforskydninger m.v. i de bagvedliggende anlægsudgifter.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der samlet til driftsformål overføres en nettoudgift på 30,5 mio. kr. fra regnskab 2017 til 
budget 2018.

2. At der overføres 282,5 mio. kr. som nettoudgift vedrørende anlægsprojekter fra regnskab 
2017 til budget 2018. 

3. At der overføres 78,8 mio. kr. vedrørende ikke realiserede lånoptagelser fra regnskab 2017 
til budget 2018.
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4. At den samlede nettoudgift i 2018 ved overførslerne finansieres af likvide aktiver. 
5. At forslaget til ændret anlægsprofil for 2018 – 2022 anvendes som grundlag for 

udarbejdelsen af budget 2019 - 2022 og indarbejdes i økonomisk rapportering for 1. kvartal.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 19-03-2018
Økonomiudvalget den 19. marts 2018 

Pkt. 1-5: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Notat - Genbevillinger fra 2017 til 2018 (2214056 - EMN-2018-01203)

8 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget om Innovation. Aflevering fra opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2018-00741

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 11, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget om Innovation. Opgaveudvalget er nu klar til 
at aflevere resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, og formand og 
næstformand for opgaveudvalget, vil på vegne af udvalget præsentere anbefalingerne på 
et fællesmøde den 26. februar 2018 med henblik på, at Økonomiudvalget indstiller disse til 
Kommunalbestyrelsen på dennes møde 3. april 2018.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, dagsordenens punkt 11, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget om Innovation. Det blev godkendt med 17 stemmer 
(C, A, V og B og Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod. Jeanne 
Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Kommissoriet er udarbejdet af forvaltningen uden forudgående 
politisk drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17 stk. 4 udvalg med dette indhold. 
Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for at det fremgår af dagsordner, hvilken 
type møder politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke kan ændre mødetype ved mødets 
start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger.” Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye 
Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium ikke er udarbejdet i fagudvalg, men er en del af 
budgetforlig mellem C, A, B og V.” Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2017, dagsordenens punkt 12, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Med udgangspunkt i ønsket om at øge innovationskraften i kommunen har 
opgaveudvalget haft til opgave at:
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 Fremsætte forslag til model, der sikrer at innovation forankres og integreres i den politiske 
ledelse og proces. 

 Fremlægge forslag til 3-5 gennemgribende innovations projekter. 
 Udarbejde idekatalog til samskabelsesmuligheder mellem aktører – politikere, borgere, 

virksomheder, foreninger, frivillige, medarbejdere/ledere etc. 
 Opgaveudvalget skal i etableringsfasen rådgive innovationschefen om skabelse af eksterne 

netværk, finansiering samt gevinstrealisering.
Se uddybende det vedlagte kommissorium. 

Opgaveudvalget har udarbejdet 4 leverancer, der afleveres i 3 dokumenter, som er vedlagt 
som bilag: 

 DIS-modellen (leverance 1 ”Politisk model” og leverance 2 ”Idekatalog”)
(DIS står for Digitalisering, innovation og samskabelse)

 Opsamling fra 3 innovationsprojekter projekter (leverance 3) 
 Læringsopsamling om Innovation (leverance 4) 

DIS-modellen er en politisk model, der skal sikre innovationskraften, 
samskabelsesmuligheder og det digitale fokus i politiske processer og ledelse. 

Som det fremgår, så kobles innovation og digitalisering sammen, og den leverance, som 
opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi afleverer, vil indgå i modellen. Der er gjort 
plads til de principper og pejlemærker, som er en delleverance fra opgaveudvalget for 
Digitalisering og Teknologi i modellen (bilaget ”DIS-modellen” s. 6). 

Opgaveudvalget om Innovation og opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi afholdt i 
fællesskab en konference den 26. september 2017 med bred deltagelse af politikere, 
borgere og medarbejdere, hvis formål var dels at afprøve innovative metoder i praksis på 5 
udvalgte udfordringer i kommunen, og dels at drøfte hvordan den politiske ledelse kan 
understøtte digital og innovativ udvikling i Gentofte Kommune. 

Dertil har der været en løbende dialog mellem opgaveudvalget og opgaveudvalget for 
Digitalisering og Teknologi, som fremgår af referatet fra udvalgsmødet den 17. januar 
2018 og igen den 22. februar skal opgaveudvalget for Digitalisering og Teknologi drøfte, 
hvorledes deres principper og pejlemærker konkret kan indgå i DIS-modellen. 

Opgaveudvalget fik endvidere til opgave at fremsætte forslag til 3-5 innovationsprojekter. 
Der blev derfor på udvalgets andet møde nedsat 3 arbejdsgrupper, som hver har arbejdet 
med et konkret innovationsprojekt:

 Sundhedsdataprojektet: Formålet med projektet var, at afprøve hvordan nye 
teknologiske løsninger til behandling af kommunens sundhedsdata, kan give nye 
indsigter om borgernes sundhed.

 Arbejdsledigeprojektet: Formålet med projektet var, at designe nye løsninger, der 
hjælper borgere, der er væk fra arbejdsmarkedet, tilbage til selvforsørgelse.

 Iværksætterprojektet: Formålet med projektet var, at skabe de bedste rammer i 
Gentofte, der understøtter udviklingen af unges iværksætter-kompetencer.
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Projekterne er udvalgt på baggrund af medlemmerne i opgaveudvalgets interesse og 
kompetencer, samt der hvor der vurderes at være et potentiale for bedre velfærd for færre 
ressourcer. For en nærmere beskrivelse af projekterne henvises til bilaget ”Opsamling fra 
tre projekter”. 

Innovation betyder at omsætte idéer til praksis og skabe mere værdi, og det har derfor 
været afgørende for udvalget selv at tage denne arbejdsform på sig ved hele tiden at 
udforske og teste mulige idéer. 

Samtidig med, at der var et ønske om at arbejde innovativt, så har der været et stort fokus 
på læring undervejs. Det betød helt konkret, at de tre innovationsprojekter, der blev nedsat 
på andet møde i udvalget, løbende har bidraget med værdifulde erfaringer til 
opgaveudvalget, om det at arbejde innovativt og sammen med borgerne, som har 
resulteret i en generel læring. (se bilaget ”Læringsopsamling opgaveudvalg om Innovation” 
s. 18).  

Opgaveudvalget anbefaler følgende tre tiltag for at sikre en forankring af arbejdet med 
innovation og digitalisering: 

 Innovation og digitalisering fremgår eksplicit af budgetaftalen og Gentofteplanen 
 Innovation og digitalisering er selvstændige punkter i skabelonen for 

kommissorierne for de kommende opgaveudvalg 
 Innovation og digitalisering bliver en integreret del af arbejdet i de stående udvalg 

Opgaveudvalget anbefaler også, at den politiske retning og opfølgning indgår i 
Kommunalbestyrelsens almindelige årshjul med budgetlægning, budgetopfølgning og 
regnskab (se bilaget ”DIS-model” s. 8 og 10). 

For at understøtte det politiske arbejde med innovation og digitalisering foreslås det, at der 
oprettes et sparringsrum, som kan bistå opgaveudvalg og stående udvalg med at arbejde 
innovativt og bruge borgernes ressourcer (se bilaget ” DIS-model” s. 13 og 14). 

Indstilling

Innovationsenheden indstiller 

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 

At anbefalingerne fra opgaveudvalget om Innovation indgår i det videre arbejde med 
innovation i Gentofte Kommune på politisk og administrativt niveau. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 26-02-2018
Økonomiudvalget den 26. februar 2018
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Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg Innovation (2180002 - EMN-2018-00741)
2. Leverance 1 og 2- DIS modellen (2197423 - EMN-2018-00741)
3. Leverance 3 - Opsamling fra tre projekter (2179634 - EMN-2018-00741)
4. Leverance 4 - Læringsopsamling Opgaveudvalg om Innovation (2179636 - EMN-2018-
00741)

9 (Åben) Anbefalinger fra opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse. Aflevering fra opgaveudvalg
 
Sags ID: EMN-2018-00748

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 12, at godkende 
kommissoriet for opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse 
og beskæftigelse. Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultatet af sit arbejde.

To af de borgere, der har været medlemmer af opgaveudvalget, vil på vegne af udvalget 
præsentere anbefalingerne på et fællesmøde den 26. februar 2018 med henblik på, at Erhvervs-, 
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Skoleudvalget og Økonomiudvalget indstiller disse til 
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på disses møder henholdsvis den 23. marts og 3. april 
2018.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 12. december 2016, pkt. 12, at 
godkende kommissoriet for opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, 
uddannelse og beskæftigelse. Det blev godkendt med 17 stemmer (C, A, V og B og 
Lisbeth Winther (Uden for Parti)) for, og 2 stemmer (Ø og D) imod. Jeanne Toxværd (Ø) 
stemte imod, idet: ”Kommissoriet er udarbejdet af forvaltningen uden forudgående politisk 
drøftelse i fagudvalgene om nødvendigheden af et § 17 stk. 4 udvalg med dette indhold. 
Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for at det fremgår af 
dagsordner, hvilken type møder politikerne indkaldes til og at han trods et flertal ikke kan 
ændre mødetype ved mødets start, med mindre en enstemmig beslutning foreligger. ” 
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige stemmer imod, idet Kommissorium 
ikke er udarbejdet i fagudvalg, men er en del af budgetforlig mellem C, A, B og V.” 
Kommissoriet er vedlagt som bilag.

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. februar 2017, pkt. 11, udpegede 
Kommunalbestyrelsen medlemmerne til opgaveudvalget.

Opgaveudvalget har ifølge kommissoriet haft til opgave at udvikle helhedsorienterede tiltag 
for sammenhæng i overgangene fra asylcenter og/eller udskoling til uddannelse og 
beskæftigelse for gentofteborgere med flygtningebaggrund. Tiltagene skal understøtte, at 
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disse borgere opnår selvforsørgelse, og dermed en god og stabil hverdag og mulighed for 
at bidrage til fællesskabet: 

 Tiltagene skal udvikles i og som samarbejder mellem kommunen og relevante 
aktører såsom erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, foreninger og frivillige.  

 Tiltagene skal tage afsæt i anbefalinger fra det afsluttede Opgaveudvalg for 
Integration. 

 Tiltagene skal udvikles inden for rammerne af gældende lovgivning, økonomiske 
rammevilkår og kommunens styrelsesvedtægter, og de skal være i samklang med 
kommunens overordnede politikker og strategier – herunder navnlig En Ung Politik 
og Beskæftigelsesplanen. 

Opgaveudvalget har udarbejdet "Anbefalinger til tiltag på flygtningeområdet", som er 
vedlagt som bilag.

Opgaveudvalget har mødtes 7 gange. Der har været nedsat to arbejdsgrupper, der hver har holdt 
ét møde. En arbejdsgruppe om online læringsvideoer om kultur og dannelse og en 
arbejdsgruppe om ung-til-ung-mentorordninger.

Undervejs har henholdsvis eksterne integrationseksperter og ledere/medarbejdere fra 
relevante områder af Gentofte Kommune været inviteret til at bidrage med perspektiver på 
arbejdet med integration. 

Integrationsrådet har været holdt orienteret om opgaveudvalgets arbejde løbende. Rådet 
har drøftet udvalgte problemstillinger fra bl.a. arbejdsgruppernes arbejde, herunder 
Netværkshusets erfaringer med målgruppens behov og med at udbyde relevante 
aktiviteter. 

Et udkast til anbefalingerne har endvidere været præsenteret for Advisory Board på 
skoleområdet. Udgangspunktet for drøftelserne med Advisory Board var følgende 
spørgsmål: "Hvordan kan folkeskolen være med til at styrke almen dannelse for elever 
med flygtningebaggrund i udskolingen"? Spørgsmålet er formuleret med afsæt i et af de 
fire temaer for forslag i opgaveudvalgets anbefalinger, nemlig kulturforståelse. Dette tema 
blev vurderet at være et relevant afsæt for drøftelser med boardet. 

Boardet fremsatte følgende betragtninger, som vil indgå i det videre arbejde:
 Unge med flygtningebaggrund bør betragtes og behandles som individer med 

forskellige behov og potentialer. 
 Det kan ofte være vanskeligt for "nye" unge at blive en del af de etablerede 

fællesskaber i udskolingen, uanset baggrund. Derfor kan det være fornuftigt at 
undersøge forskellige alternative fællesskaber, eksempelvis efterskoleophold og 
fritidsaktiviteter. 

 Efterskoleophold kan være en givtig måde at lære normer i Danmark at kende på, 
samtidig med at det kan udgøre en ramme for almen dannelse.

 Ambitionerne for disse unges kulturkendskab skal være afbalanceret.
 De indsatser, der måtte blive iværksat, bør tage højde for både den unge og den 

unges familie, i og med at en indsats succes afhænger af opbakning hjemmefra.
 De andre forældre i klassen er væsentlige aktører i introducere til fællesskabet.
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 Lærere og pædagoger bør være fagligt godt klædt på til opgaven 
 Forventningerne til disse unges udbytte af tiden i folkeskolen bør være velafstemte, 

idet det ikke vil være realistisk at bestå Folkeskolens Prøve inden for et par år for 
alle sent ankomne unge. 

Relevante aktører på området, som fx Integrationsrådet, Advisory Board, Netværkshuset 
og uddannelsessteder, vil blive inddraget i realiseringen af opgaveudvalgets anbefalinger. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen:

At "Anbefalinger til tiltag på flygtningeområdet" vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Skoleudvalget Dato: 26-02-2018
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 

Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Dato: 26-02-2018
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 26-02-2018
Økonomiudvalget den 26. februar 2018

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalget Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse 
og beskæftigelse (2179412 - EMN-2018-00748)
2. PRODUKT (2191911 - EMN-2018-00748)

10 (Åben) Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet
 
Sags ID: EMN-2018-00355

Resumé
I følge § 2 i Integrationsrådets vedtægt har rådet 15 medlemmer samt suppleanter til de 6 
medlemmer, der er valgt af og blandt flygtninge og indvandrere. Integrationsrådets 
funktionsperiode følger Kommunalbestyrelsens valgperiode. På det konstituerende møde valgte 
Kommunalbestyrelsen blandt sine medlemmer to medlemmer til Integrationsrådet. 
Kommunalbestyrelsen skal nu vælge de øvrige 13 medlemmer.

Baggrund
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Ifølge integrationsrådets vedtægt vælger Kommunalbestyrelsen 2 medlemmer blandt sine 
medlemmer til Integrationsrådet. På det konstituerende møde den 4. december 2017, 
dagsordenens punkt 59, valgte Kommunalbestyrelsen Søren B. Heisel og Katja S. Johansen 
blandt sine medlemmer til Integrationsrådet.    

Kommunalbestyrelsen udpeger 6 medlemmer valgt blandt flygtninge/indvandrere i Gentofte 
Kommune. I perioden 30. november 2017 til 4. januar 2018 kunne borgere i Gentofte Kommune 
med flygtninge- eller indvandrerbaggrund opstille som kandidater til integrationsrådsvalg i februar 
2018. Der skulle vælges 6 medlemmer og 6 suppleanter. Ved fristens udløb havde 6 personer 
opstillet. Da alle opstillede kandidater således var sikret plads som medlem, besluttede 
Integrationsrådets valgbestyrelse at aflyse valghandlingen. De 6 personer er: Hamdi Abdirisak Ali, 
Sahar Barkand, Soleiman Gafuri, Ayesha Khwajazada, Kosna Savage og Zakir Hussain Shahoo. 
Da der ikke er opstillet flere personer end antallet af medlemmer, kan der ikke udpeges 
suppleanter.

Kommunalbestyrelsen udpeger endvidere medlemmer til Integrationsrådet efter indstilling fra 
følgende foreninger m.v.:   

 2 medlemmer med tilknytning til Dansk Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte efter 
Netværksgruppens indstilling. Dansk Flygtningehjælp/
Netværksgruppen i Gentofte har indstillet Isak Isaksen og Ellen Margrethe Andersen. 

 1 medlem med tilknytning til Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune. 
Handelsstandsforeningen har indstillet Erik Hamre. 

 1 medlem blandt personer, der er bestyrelsesformænd på daginstitutionsområdet i Gentofte 
Kommune. Bestyrelsesformændene har indstillet Pernille-Leeloo Ottosen Bach. 

 1 medlem blandt personer, der har tilknytning til idrætsforeninger efter indstilling fra 
Sammenslutningen af Idrætsforeninger i Gentofte (SIG). SIG har indstillet Birger Hesse. 

 Social & Sundhed forventer efterfølgende at kunne forelægge sag om udpegning af 1 
medlem blandt personer med tilknytning til Handelsstandsforeningen i Gentofte Kommune, 
og 1 medlem, der er bestyrelsesformand på skoleområdet. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

1. At udpege følgende som flygtninge- og indvandrerrepræsentanter i Integrationsrådet: Hamdi 
Abdirisak Ali, Sahar Barkand, Soleiman Gafuri, Ayesha Khwajazada, Kosna Savage og Zakir 
Hussain Shahoo, 

2. At udpege Isak Isaksen og Ellen Margrethe Andersen som medlemmer med tilknytning til Dansk 
Flygtningehjælp/Netværksgruppen i Gentofte,

3. At udpege Erik Hamre som medlem blandt personer med tilknytning til 
Handelsstandsforeningen, 
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4. At udpege Pernille-Leeloo Ottosen Bach som medlem blandt personer, der er 
bestyrelsesformænd på daginstitutionsområdet, 

5. At udpege Birger Hesse blandt personer med tilknytning til idrætsforeninger i kommunen. 

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

11 (Åben) Indstilling af tre medlemmer og 3 personlige suppleanter til Skatteankenævnet for 
perioden 1. januar 2019 - 30. juni 2022
 
Sags ID: EMN-2017-04807

Resumé
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der indstilles tre medlemmer og 3 personlige suppleanter 
til Skatteankenævnet for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2022.

Baggrund
Skatteankenævnene behandler klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser vedrørende 
fysiske personer og dødsboer.

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i skatteankenævnskredse og antallet af medlemmer 
af det enkelte skatteankenævn. Gentofte Kommune skal i henhold til skatteforvaltningsloven og 
den tilhørende bekendtgørelse om kredsinddelingen udpege tre kandidater som medlemmer af 
skatteankenævnet samt tre personer som personlige suppleanter for disse. 

De nuværende medlemmers funktionsperiode er forlænget med 6 måneder til 1. januar 2019, og 
de nye medlemmers funktionsperiode begynder derfor først den 1. januar 2019 og løber indtil den 
30. juni 2022.  

Det bemærkes, at der er igangsat en evaluering af klagestrukturen, og at Skatteministeren har 
tilkendegivet, at ministeren i løbet af 2018 vil fremlægge et oplæg og indlede drøftelser med 
Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen fra 1. januar 2019. Der vil således senere 
kunne ske ændringer, der får betydning for udpegelserne.

Alene personer, der er valgbare til Kommunalbestyrelsen, kan indstilles. En ansat i told- og 
skatteforvaltningen kan ikke være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn. Ingen kan 
samtidig være medlem af eller suppleant i et skatteankenævn, et vurderingsnævn, et 
motorankenævn, Skatterådet eller Landsskatteretten.

Skatteministeren har herudover tilkendegivet, at det er ønskeligt, hvis der ved indstillingen lægges 
vægt på, at de indstillede personer har kendskab til skatteområdet.

Skatteankestyrelsen har forud for udpegningen gjort opmærksom på, at sammensætningen af 
nævnet så vidt muligt bør afspejle samfundet. Ved indstillingen opfordres kommunalbestyrelserne 
derfor til at have fokus på navnlig køns- og aldersfordelingen i ankenævnene, da denne fordeling 
erfaringsmæssigt ikke har været ligelig. Kommunalbestyrelserne opfordres således til også at 
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indstille yngre personer og kvinder med henblik på at sikre en mere ligelig repræsentation i 
ankenævnene.

Styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter d´Hondts metode finder 
anvendelse.

Indstilling
Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen:

At der indstilles tre medlemmer til Skatteankenævnet og tre personlige suppleanter for disse for 
perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2022.   

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

12 (Åben) Indstilling af et medlem og en personlig suppleant til Vurderingsankenævnet for 
perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2022
 
Sags ID: EMN-2017-04805

Resumé
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen, at der indstilles et medlem og en personlig suppleant til 
Vurderingsankenævnet for perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2022.

Baggrund
Vurderingsankenævnene afgør klager over told- og skatteforvaltningens afgørelser efter lov om 
vurdering af landets faste ejendomme samt efter ejendomsavancebeskatningsloven. 

Skatteministeren bestemmer landets inddeling i Vurderingsankenævnskredse og antallet af 
medlemmer af det enkelte vurderingsankenævn. 

Gentofte Kommune skal indstille én kandidat som medlem af Vurderingsankenævnet samt en 
personlig suppleant herfor. 

De nuværende medlemmers funktionsperiode er forlænget med 6 måneder til 1. januar 2019, og 
de nye medlemmers funktionsperiode begynder derfor først den 1. januar 2019 og løber indtil den 
30. juni 2022.  

Det bemærkes, at der er igangsat en evaluering af klagestrukturen, og at Skatteministeren har 
tilkendegivet, at ministeren i løbet af 2018 vil fremlægge et oplæg og indlede drøftelser med 
Folketingets partier om indretningen af klagestrukturen fra 1. januar 2019. Der vil således senere 
kunne ske ændringer, der får betydning for udpegelserne.
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Alene personer, der er valgbare til Kommunalbestyrelsen, kan indstilles. Ingen kan samtidig være 
medlem af eller suppleant i et vurderingsankenævn, et skatteankenævn, et motorankenævn, 
Skatterådet eller Landsskatteretten.

Skatteministeren har herudover tilkendegivet, at det er ønskeligt, hvis de indstillede personer har 
teoretisk eller praktisk kendskab til ejendomsvurdering. 

Skatteankestyrelsen har forud for udpegningen gjort opmærksom på, at sammensætningen af 
nævnet så vidt muligt bør afspejle samfundet. Ved indstillingen opfordres kommunalbestyrelserne 
derfor til at have fokus på navnlig køns- og aldersfordelingen i ankenævnene, da denne fordeling 
erfaringsmæssigt ikke har været ligelig. Kommunalbestyrelserne opfordres således til også at 
indstille yngre personer og kvinder med henblik på at sikre en mere ligelig repræsentation i 
ankenævnene. 

Valget sker ved flertalsvalg, jf. styrelseslovens § 24, stk. 1.

Indstilling
Det indstilles 

Til Kommunalbestyrelsen:

At der indstilles et medlem til Vurderingsankenævnet og en personlig suppleant for denne for 
perioden 1. januar 2019 – 30. juni 2022.   

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

13 (Åben) Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet
 
Sags ID: EMN-2018-01343

Resumé
Medlem af Bevillingsnævnet Trine Heiberg, indstillet af 3F Hotel & Restauration, og udpeget på det 
konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 4. december 2017, dagsordenens punkt 12, 
ønsker at udtræde af Bevillingsnævnet.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 4. 
december 2017, dagsordenspunkt 12, Trine Heiberg, indstillet af 3F Hotel & Restauration, som 
medlem af Bevillingsnævnet.
 
Det er praksis, at 2 medlemmer indstilles af henholdsvis Hotel-Restaurations- og Turisthvervets 
Arbejdsgiverforening (HORESTA) og 3F Hotel & Restauration til Bevillingsnævnet.

Trine Heiberg ønsker at udtræde af Bevillingsnævnet af arbejdsmæssige årsager. 
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Når et medlem udtræder af Bevillingsnævnet, finder styrelseslovens § 28, stk. 1, anvendelse. Det 
betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem. Den 
valggruppe, der udpegede Trine Heiberg, var CAVBF.

Valggruppen skal udpege et medlem til Bevillingsnævnet efter indstilling fra 3F Hotel & 
Restauration. 3F Hotel & Restauration har indstillet Anja Nathalia Kähler, som nyt medlem.

Indstilling
Jura indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At valggruppe CABVF udpeger Anja Nathalia Kähler til Bevillingsnævnet efter indstilling fra 3F 
Hotel & Restauration.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

14 (Åben) Udtalelse vedrørende varslet lockout
 
Sags ID: EMN-2018-01561

Resumé
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens 
dagsorden til møde den 3. april 2018:

”Enhedslisten foreslår at Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse vedtager nedenstående 
udtalelse i forbindelse med varslet om lockout fra KL til store dele af Gentofte Kommunes ansatte:
 
Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse opfordrer KL til at undlade at optrappe konflikten med 
de kommunalt ansatte, ved at gennemføre den varslede lockout. Lockouten som KL har varslet er 
langt mere omfattende end de varslede strejker fra fagforeningerne. 
En lockout af det omfang KL har varslet rammer ikke alene de kommunalt ansatte, som vi skal 
samarbejde med efter en konflikt. Den rammer også borgere i Gentofte Kommune, der har brug for 
og gør brug af den kommunale service.  

Gentofte Kommunes Kommunalbestyrelse opfordrer derfor KL til at komme de faglige 
organisationer i møde og udarbejde et udspil til reelle forhandlinger, der omfatter en reel 
arbejdstidsaftale med lærerne, sikkerhed for de betalte frokostpauser, samt et generelt lønløft og 
især med et fokus på de lavest lønnede samt ligeløn for lige arbejde. 

Såfremt KL fastholder sin position om at lockoute store dele af de offentligt ansatte, bør Gentofte 
Kommune trække deres bemyndigelse til KL om at varsle og iværksætte lockout på vegne af 
Gentofte Kommune tilbage, således at Gentofte Kommune ikke iværksætter lockout af 
kommunens ansatte i forbindelse med OK 18.” 
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Tidligere beslutninger:
.

Bilag

15 (Åben) Anvendelse af lockoutmidler i forbindelse med en eventuel strejke eller lockout 
fra KL
 
Sags ID: EMN-2018-01562

Resumé
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på dagsordenen til 
Kommunalbestyrelsens møde den 3. april 2018:

”Anvendelse af lockoutmidler i forbindelse med en eventuel strejke eller lockout fra KL 
Såfremt de varslede strejker eller lockout af flere faggrupper bliver en realitet i forbindelse med 
overenskomstforhandlingerne på det kommunale område beslutter Gentofte Kommunes 
Kommunalbestyrelse: 

1. At de sparede løn- og pensionsmidler fra lockouten øremærkes til senere anvendelse af 
udførelsen af primær opgaven, på det område, hvor besparelsen ligger.

2. At forvaltningerne fremlægger en sag om den konkrete anvendelse af de sparede lønmidler 
for kommunalbestyrelsen, efter forudgående høring hos de berørte faglige organisationer. 

3. At udmøntningen af de sparede midler ikke må modregnes i tilsvarende budgetlagte 
bevillinger. 

4. At de udmøntede midler overføres til efterfølgende budgetår, såfremt der resterer 
uforbrugte midler ved årets udgang. 

Begrundelse: 
På nuværende tidspunkt er der varslet strejke og lockout, der omfatter flere faggrupper blandt de 
ansatte i Gentofte Kommune. 

Da lærerne i 2013 oplevede at blive lockoutet, blev det i Gentofte Kommune besluttet at de 
sparede lockout midler skulle blive på den enkelte skole. Gentofte Kommune sparede i den 
forbindelse 16 mio. kroner, og en del af de sparede midler blev anvendt til andet end forbedring af 
lærernes arbejdssituation. 

Enhedslisten håber at det lykkes for fagforeningerne og KL at nå frem til et fornuftigt 
forhandlingsresultat i forligsinstitutionen, inden den varslede konflikt bliver en realitet. 
Enhedslisten finder det vigtigt at kommunalbestyrelsen sikrer at eventuelt sparede lønmidler i 
tilfælde af konflikt, anvendes til konkrete tiltag som kompetenceudvikling og vikardækning ved 
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kompetenceudviklende kurser – eller andre tiltag der styrker personalegruppernes samarbejde i 
forhold til udførelsen af primæropgaven.”

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

16 (Lukket) Gentofte Kommunes Initiativpris 2018
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