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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

2 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2018-2021
 
Sags ID: EMN-2017-01249

Resumé
Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2018 forelægges med henblik på oversendelse til 1. 
behandling i Kommunalbestyrelsen. Kommuneplan 2017, som blev vedtaget af 
Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017, indgår i planlægningsforudsætningerne i forslag til 
Gentofte-Plan 2018. 

Baggrund
Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj og er formelt en samling af 
Budget og Kommuneplanstrategi/ Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive 
retningen for kommunens samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de økonomiske rammer.

Kommuneplanprocessen indgår som en integreret del af processen for Gentofte-Plan. 
Kommuneplanen har en 12 årig planlægningsperiode, men skal efter planloven revideres hvert 4. 
år, hvilket sidst er sket med vedtagelsen af Kommuneplan 2017. Kommuneplan 2017 indgår i 
planlægningsforudsætningerne i det vedlagte forslag til Gentofte-Plan 2018.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2017, som er pris- og 
lønfremskrevet til 2018-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere 
beslutninger i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske 
ændringer og tekniske korrektioner. 
De væsentligste korrektioner er vist i vedlagte notat om budgetforslaget. Ligeledes er nye 
investeringer, som besluttet af Kommunalbestyrelsen 28. august 2017, indarbejdet i forslaget til 
Gentofte-Plan 2018.

Forslag til Gentofte-Plan 2018 består af:
1. Notat med overblik
2. Forslag til Gentofte-Plan 2018 indeholdende beskrivelse af mål og økonomi for alle områder, 
generelle forudsætninger, beskrivelse af tværgående politikker samt forslag til investeringsoversigt
3. Budgetrapport for drift, anlæg og finansielle poster samt takstoversigt

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2018 i Økonomiudvalget den 2. oktober og i 
Kommunalbestyrelsen den 9. oktober 2017.



Side 4

Indstilling
Det indstilles: 
Til Økonomiudvalget:
1. At forslag til Gentofte-Plan 2018 inkl. forslag til planforudsætninger drøftes og oversendes til 1. 
behandling i Kommunalbestyrelsen.

Til Kommunalbestyrelsen:
2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2018 inkl. forslag til planforudsætninger drøftes 
og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 06-09-2017
Økonomiudvalget den 6. september 2017

Pkt. 1: Forslag til Gentofte-Plan 2018 oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen 
den 13. september 2017.

Bilag
1. 29.08.17 Overblik (1976615 - EMN-2017-01249)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2018 1. beh (1976614 - EMN-2017-01249)
3. Talhæfte 1. beh. Gentofte-Plan 2018 (1976616 - EMN-2017-01249)


