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1 (Åben) Det gode liv i nye rammer, arkitektkonkurrence og videre proces samt 
anlægsbevilling 2015

Sags ID: EMN-2015-06541

Resumé
Arkitektkonkurrencen om helhedsplan mv. for Bank-Mikkelsens Vej området er afsluttet, og 
der er udpeget en vinder. Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling til udgifterne til 
udvikling af helhedsplan, etapeplan og lokalplan med udgangspunkt i vinderforslaget fra det 
afsatte rådighedsbeløb til moderniseringsplanen i 2015.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.09.2014 med 16 stemmer for (C,V,A,B) og 2 stemmer 
imod (Ø og I),  at den endelige version af det værdibaserede program for ”Det gode liv – i nye 
rammer”, ud- og ombygningen af Bank-Mikkelsens Vej området blev godkendt som 
udgangspunkt for afholdelse af en arkitektkonkurrence. Desuden vedtog
Kommunalbestyrelsen, at der ud over de faglige dommere blev udpeget følgende medlemmer 
til dommerkomiteen: Formand for Handicaprådet Hans Rasmussen, Repræsentant for MED 
organisationen Mogens Vestergård samt fem Kommunalbestyrelsesmedlemmer: 
Borgmesteren, Pia Nyring, Bente Frimodt-Møller, Anne Hjorth og Marie-Louise Andreassen.

I arkitektkonkurrencen deltog fem prækvalificerede teams bestående af arkitekter, ingeniører 
og landskabsarkitekter.

Dommerkomiteen har enstemmigt udpeget vinderen. Der vil på mødet blive orienteret om, 
hvem der har vundet konkurrencen. Vinderforslaget vil blive gennemgået i forbindelse med 
Kommunalbestyrelsesmødet den 23.marts. Efterfølgende offentliggøres resultatet på 
kommunens hjemmeside, og der vil blive afholdt en udstilling med alle forslagene i 
rådhushallen i april.

I vedlagte notat er tidsplan for den videre bearbejdning af vinderforslaget beskrevet.

Vurdering
Børn og Skole og Social & Sundhed vurderer, at vinderforslaget er et velegnet grundlag for 
det videre arbejde med projektet ”Det gode liv – i nye rammer” og helhedsplanen for Bank-
Mikkelsens Vej området.

Indstilling
Børn og Skole, Social & Sundhed og Gentofte Ejendomme indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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1. At der gives anlægsbevilling på 2,9 mio. kr. til udvikling af helhedsplan, etapeplan og 
lokalplanforslag med finansiering fra det afsatte rådighedsbeløb i budget 2015 til 
moderniseringsplanen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxværd (Ø) stemte 
imod med den begrundelse, at hun ikke kan stemme for en proces, når hun ikke kender 
det projekt processen omhandler.

Bilag
Notat Det gode liv i nye rammer, arkitektkonkurrence, videre proces og anlægsbevilling 

2015 (279054 - EMN-2015-06541)


