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Side 4 

1 (Åben) Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94. Offentlig høring  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02713 

 

Resumé 
Der er udarbejdet forslag til Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94 og der skal tages stilling til, om 
planforslaget skal udsendes i offentlig høring. 
 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har modtaget en ansøgning fra ejeren af Ermelundsvej 94, om tilladelse til 
anvendelsesændring af anneksbygningen beliggende på Ermelundsvej 94, således at 
anneksbygningen kunne indrettes til butik med tilhørende lager. 
 
Ud over anneksbygningen er der på ejendommen et hovedhus med 3 boliger. Denne bygning 
er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdig (bevaringsværdi 1), og den er endvidere 
fredet.   
 
Ejendommen har indtil nu ikke været omfattet af en byplanvedtægt eller lokalplan, der 
fastlægger anvendelsen. 
 
Ejendommen er i Kommuneplan 2017 en del af rammeområdet 4.B46, der udlægger området 
til boligområde i form af åben-lav bebyggelse (villaer). 
 
Økonomiudvalget besluttede på mødet den 23. september 2019, pkt. 2, enstemmigt at 
nedlægge et forbud efter planlovens § 14 mod etablering af butik med tilhørende lager i 
anneksbygningen, idet etablering af nye butikker i henhold til kommunens detailhandelsstrategi 
skal ske i bydelscentrene. 
 
Gentofte Kommune har herefter den 9. oktober 2019 meddelt et forbud efter planlovens § 14 
mod etablering af butik i anneksbygningen. 
 
På baggrund heraf er forslag til Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94 udarbejdet. 
 
Lokalplanen fastlægger ejendommens anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse 
(villa) og sikrer den bevaringsværdige bygning. Lokalplanen fastlægger endvidere, at der ikke 
kan ske udstykning, og at der ikke kan opføres ny bebyggelse bortset fra garager, carporte, 
skure og lignende småbygninger. Endelig fastlægges udformningen af de ubebyggede arealer.  
 
Planforslaget giver ikke anledning til ledsagende miljøvurdering i henhold til lov om 
miljøvurdering. 
 
Lokalplanen kan læses via dette link: 
http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=553 
 

 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At forslag til Lokalplan 392 for Ermelundsvej 94 vedtages til udsendelse i offentlig høring. 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=553
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Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Forslag til lokalplan 392 (3490900 - EMN-2020-02713) 

 

2 (Åben) Mulige planprocesser i forbindelse med ny anvendelse af ejendommene 
Vilvordevej 70 og Sauntesvej 13  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03950 

 

Resumé 
Drøftelse af mulige planprocesser i forbindelse med ansøgninger om fremtidig anvendelse af 
ejendommene Vilvordevej 70 (tidligere kursuscenter) og Sauntesvej 13 (erhvervsejendom) til 
boligformål. 
 
På baggrund af de to ansøgninger skal det drøftes i hvilket omfang, der skal igangsættes 
planprocesser. 

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har modtaget ansøgninger om fremtidig anvendelse af Vilvordevej 70 (tidligere 
kursuscenter) og Sauntesvej 13 (erhvervsejendom) til boligformål. 
 
Ansøgningerne forelægges med henblik på drøftelse af i hvilket omfang, der skal igangsættes 
planprocesser, idet det ønskede ikke ligger inden for ejendommenes gældende plangrundlag, og 
begge projekter vil forudsætte nye lokalplaner og tillæg til kommuneplanen, hvis de skal realiseres. 
 
Vilvordevej 70 
Ejendomsselskabet Vilvordevej 70 P/S, der ejes af PKA og FB Gruppen A/S, har indsendt et 
skitseforslag til omdannelse af det tidligere kursuscenter til boliger. 
 
Ejendommen er omfattet Lokalplan 25, der fastlægger anvendelsen til offentlige formål, herunder 
kursusvirksomhed, med en bebyggelsesprocent på maksimalt 25 og maksimalt etageantal på 2. 
En stor del af den eksisterende bebyggelse er udpeget som bevaringsværdig. Ejendommen er i 
kommuneplanen udlagt til rekreative formål, kursuscentre. 
 
Ejendommen er på 27.256 m², og det eksisterende etageareal er 3.745 m², svarende til en 
bebyggelsesprocent på 14. 
 
Bygherren foreslår opført/indrettet 56 boliger med et samlet etageareal på 5.925 m², svarende til 
en bebyggelsesprocent på 22. 
 
Gentofte Kommune har meddelt ejerne, at der – i overensstemmelse med de lovmæssige 
muligheder - vil blive stillet krav om, at op til 25 % af boligmassen udgøres af almene boliger.  
 
Sauntesvej 13 
Propreco A/S har indsendt et skitseforslag til omdannelse af en større erhvervsejendom (fabrik og 
lager) med tre bygninger til boliger og yderligere opførelse af to nye enfamiliehuse. 
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Ejendommen er omfattet af Lokalplan 275, der fastlægger anvendelsen til boligformål i form af 
villabebyggelse og med en maksimal bebyggelsesprocent på 25. I kommuneplanen er den udlagt 
med tilsvarende rammer.  
 
Ejendommen er på 7.763 m², og det eksisterende etageareal er 3.923 m² (plus 711 m² kælder), 
svarende til en bebyggelsesprocent på 51. 
 
Bygherren foreslår de tre eksisterende bygninger henholdsvis indrettet med 19 boliger, 4 
rækkehuse og 4 rækkehuse. På grundens sydligste del foreslås opført 2 enfamiliehuse. Det 
samlede etageareal vil blive 3.816 m², svarende til en bebyggelsesprocent på 49. 
 
Da ejendommen er omfattet af en byggeretsgivende lokalplan, der fastlægger den til boligformål, 
er der ikke mulighed for i en lokalplan at kræve almene boliger. 

 
 

Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget: 
 
At drøfte og beslutte, om der skal afholdes indledende nabodialogmøder vedrørende de nævnte 
projekter. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Vilvordevej 70, luftfoto (3557794 - EMN-2020-03950) 

2. Sauntesvej 13, luftfoto (3557793 - EMN-2020-03950) 

 

3 (Åben) Brogårdsvej 48. Anvendelse af villa til liberalt erhverv  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03988 

 

Resumé 
Gentofte Kommune har fra ejeren af ejendommene Brogårdsvej 44 og 48 (ARVA Ejendomme A/S) 
modtaget tre alternative forslag til fremtidig anvendelse af og bebyggelse på ejendommene 
Brogårdsvej 44 og 48. 
 
Det skal drøftes og besluttes hvilken planproces, der skal igangsættes for ejendommene. 
 

 
Baggrund 
ARVA Ejendomme A/S ved Kresten Krogsgaard-Jensen og Thomas Bendt Madsen har i mail af 6. 
august 2020 fremsendt tre alternative forslag til fremtidig anvendelse af og bebyggelse på 
ejendommene Brogårdsvej 44 og 48, som er naboejendomme. 
 
Brogårdsvej 44 anvendes til biludstilling og -salg, mens Brogårdsvej 48 i øjeblikket er ubenyttet. 
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Brogårdsvej 48 ønskes i alternativ 1 anvendt til liberalt erhverv og en del af havearealet ønskes 
anvendt til parkering til brug for forretningen med biludstilling og -salg på Brogårdsvej 44. 
 
I alternativ 2 og 3 ønskes ejendommene Brogårdsvej 44 og Brogårdsvej 48 udviklet i et samlet 
projekt, hvor der i stueetagen etableres 1.000 m² erhverv, og der ovenpå etableres enten 2 eller 3 
boligetager på hver 1.000 m². 
 
I kommuneplanen ligger ejendommene i et område til boligformål (villa). Ejendommene er ikke 
omfattet af en lokalplan, der fastlægger anvendelsen eller byggemuligheder. 
 
Alternativ 1: Brogårdsvej 48  
Hovedbygningen på ejendommen Brogårdsvej 48 er oprindeligt opført som enfamiliehus. I 1969 
blev der givet tilladelse til, at den kunne anvendes til liberalt erhverv. I 2010 blev der givet 
planmæssig tilladelse til at benytte ejendommen til institutionsformål. Ejendommen har således 
senest været anvendt til institutionsformål. 
 
Gentofte Kommune har på baggrund af en tidligere modtaget ansøgning om indretning af liberalt 
erhverv i bygningen varslet forbud iht. planlovens § 14, for at give kommunen mulighed for at 
belyse, hvordan ejendommen/området fremadrettet skal fremstå og benyttes. 
 
Ansøger bemærkede til varslet af forbud, at bygningen tidligere har været benyttet til liberalt 
erhverv i mere end 40 år. 
 
Hvis ejendommen på ny tillades anvendt til liberalt erhverv, vil der på grunden i tillæg til de dertil 
fornødne parkeringspladser også være plads til at indrette de ligeledes ønskede parkeringspladser 
til brug for biludstilling og -salg fra ejendommen Brogårdsvej 44. 
 
Hvis anvendelsen af Brogårdsvej 48 fastlægges til boligformål i form af villabebyggelse, vil det 
fremadrettet kunne blokere for en samlet løsning for begge ejendomme med et etagebyggeri med 
erhverv og boliger, som vil kunne give et visuelt og funktionelt løft til området. 
 
Alternativ 2 og 3: Brogårdsvej 44 og 48 
Et samlet projekt for begge ejendomme med erhverv i stueetagen og boliger på etagerne ovenpå 
forudsætter ændring af plangrundlaget fra villaområde til et område med blandet erhverv og 
etageboliger. 
 
Ejer oplyser, at der i alternativ 2 regnes med et samlet etageareal på 3.000 m² fordelt på 1.000 m² 
erhverv i stueetagen og 2 etager oven på med boliger med et samlet areal på 2.000 m², svarende 
til ca. 20 boliger. 
 
I alternativ 3 regnes med et samlet etageareal på 4.000 m² fordelt på 1.000 m² erhverv i 
stueetagen og 3 etager oven på med boliger med et samlet areal på 3.000 m², svarende til ca. 30 
boliger. 
 
Ejendommene ligger i et område, der primært er bebygget med villaer. På Brogårdsvej ligger der 
dog etagebebyggelser i en afstand af 250-300 m fra ejendommene.  
 
Et projekt i op til 4 etager vil i mærkbar grad påvirke de nærmest liggende villaer (lys-, skygge- og 
indbliksforhold). 
 
Et projekt i op til 3 etager vil – afhængigt af den konkrete udformning – i mindre grad påvirke de 
nærmeste villaer. 
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Indstilling 
Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget: 
 

1. At drøfte og beslutte, om der skal nedlægges et forbud efter planlovens § 14 mod 
anvendelse af Brogårdsvej 48 til liberalt erhverv med henblik på, at ejendommens 
anvendelse fastlægges til boliger i form af villabebyggelse. 

2. At drøfte og beslutte, om der skal afholdes et indledende nabodialogmøde, hvor ejeren af 
ejendommene Brogårdsvej 44 og 48 gives mulighed for at præsentere sine ideer om et 
samlet projekt for de 2 ejendomme. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Brogårdsvej 44 og 48, luftfoto (3557799 - EMN-2020-03988) 

 

4 (Åben) Anlægsbevilling til opgradering af brandsikkerheden i kommunes plejeboliger  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-01132 

 

Resumé 
Der søges om anlægsbevilling til gennemførelse af de resterende dele af opgraderingen af 
brandsikkerheden i alle kommunens plejeboliger til samme niveau som kommunens nyeste 
plejeboliger. På grundlag af projektering af de omfattede arbejder og gennemført licitation for ca. 
halvdelen af disse vurderes den samlede udgift at udgøre 80,3 mio. kr. som der søges 
anlægsbevilling til.  
 
Desuden søges der om en anlægsbevilling på 0,75 mio. kr. til finansiering af Gentofte Kommunes 
andel af udgifterne til møbler mv. i særligt brandhæmmende materialer. 
 
Da der primært er tale om forbedringsarbejder i almene boliger, vil en stor del af omkostningerne 
ved projektet skulle betales af beboerne over huslejen, hvortil der søges en indtægtsbevilling på 
23,3 mio.kr. og låneoptagelse på 25,7 mio. kr. Den resterende del af omkostningerne vedrører 
servicearealer, og udgifterne hertil skal finansieres af kommunen.   
 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede enstemmigt den 25. marts 2019, pkt.12, at opgradere 
brandsikkerheden i alle plejeboliger mv. til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger, 
idet der forud gennemføres en dialog med de berørte institutioner herom. 
 
Det blev samtidig enstemmigt besluttet at anlægsbevilge 5 mio. kr. til rådgivning og projektering af 
løsninger, der vil bringe brandsikkerheden op på det ønskede niveau, samt at ansøgning om 
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bevilling til udførelse af de projekterede tiltag forelægges i takt med, at løsninger 
projekteres/udbydes. 
 
Den 27. maj 2019, pkt. 6, besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt at anlægsbevilge 9 mio. kr. 
til en tværgående entreprise vedrørende brandtekniske installationer såsom opgradering af 
detektorer, etablering af samt opgradering af automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) og 
røgventilationsanlæg/mekanisk udsugning. 
 
Den 17. juni 2019, pkt. 5, besluttede kommunalbestyrelsen enstemmigt at anlægsbevilge 
yderligere 9,5 mio. kr. til en tværgående entreprise, der vedrører opgradering og etablering af nye 
brandsektioneringer, branddøre og brandglas.   
 
De pågældende arbejder forventes afsluttet i august 2020.  
 
I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 25. marts 2019 forelægges 
bevillingsansøgninger i takt med, at der tilvejebringes grundlag herfor gennem projektering/udbud. 
Det samlede projekt er nu færdigprojekteret. Der ansøges derfor nu om anlægsbevilling til 
gennemførelse af det resterende projekt. 
 
Der er af særligt sagkyndige brandrådgivere fra rådgivende ingeniørfirma Rambøll foretaget en 
brandteknisk gennemgang og udarbejdet brandstrategier med tilknyttede tiltag for de resterende 
dele med henblik på at opgradere den samlede brandsikkerhed til nutidigt niveau. Gentofte 
Kommune har sideløbende haft det rådgivende ingeniørfirma Orbicon A/S til at kvalitetssikre 
Rambølls vurderinger og det på baggrund heraf udarbejdede udbudsmateriale.  
 
Der er afholdt licitation for ca. halvdelen af de resterende byggearbejder til en samlet pris på 37,1 
mio. kr. En række øvrige arbejder udbydes successivt i resten af 2020. Det er rådgivernes og 
Gentofte Ejendommes vurdering, at de resterende arbejder samlet vil beløbe sig til 43,2 mio. kr. 
Der søges om en samlet anlægsbevilling nu med henblik på at sikre størst mulig fremdrift i 
gennemførelsen af arbejderne. Det vurderes, at forelæggelser af yderligere bevillingsansøgninger i 
takt med gennemført licitation vil forsinke projektets gennemførelse med 2-3 måneder.    
 
Første halvdel af arbejderne forventes afsluttet i indeværende år. De resterende arbejder er 
forventeligt færdige i løbet af foråret. Herefter vil brandsikkerheden i alle kommunens plejeboliger 
m.v. været opgraderet til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger.  
 
Udgiftsniveauet er afledt af, at store dele af plejeboligmassen er opført for efterhånden mange år 
siden, hvor reglerne om brandsikring var markant anderledes og mindre omfattende end i dag, og 
at opgradering af sikkerheden til samme niveau som kommunens nyeste plejeboliger derfor 
indebærer større bygningsmæssige tiltag, som kan være konstruktivt vanskelige at gennemføre i 
gamle bygninger.  
 
Samlet set omfatter udgiften på de 80,3 mio. kr. følgende arbejder: Brandsikring af boliger, 
fællesarealer, flugtveje samt køkkener i direkte tilknytning til fællesarealerne ved etablering af 
sektioneringer med nye vægge, døre, specialbyggede brandgardiner, sikring af etageadskillelser, 
sprinkling, fritløbspumper på alle boligdøre mm. samt brandsikring af eksisterende 
ventilationsanlæg med henblik på at hindre brandsmitte fra afdeling til afdeling (brandcelle til 
brandcelle), og således at røgspredning forhindres.  
 
Da der primært er er tale om forbedringsarbejder i almene boliger, vil en stor del af 
omkostningerne ved projektet i form af de omkostninger, der vedrører beboelsesdelen, i alt ca. 49 
mio. kr., blive tilbagebetalt til kommunekassen, når projektet er afsluttet og regnskab aflagt. Til 
dækning af de af kommunen afholdte omkostninger optager de selvejende plejeboliger selv 
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realkreditlån på i alt ca. 23,3 mio. kr. (inkl. moms) som beboerne i de selvejende plejeboliger 
tilbagebetaler over huslejen, og kommunen optager lån på i alt ca. 25,7 mio. kr., som beboerne i 
de kommunale plejeboliger tilbagebetaler over huslejen. 
 
Den resterende del af omkostningerne vedrører servicearealer og udgør i alt ca. 31,3 mio. kr., og 
disse skal afholdes af kommunen. Da omkostningerne ikke er låneberettigede, søges beløbet 
afholdt over likvide aktiver.   
 
Desuden skal der indkøbes inventar - møbler mv. - i særligt brandhæmmende materialer til 
placering i gangarealer, hvor der ellers ingen møblering må være. Inventaret koster i alt ca. 2,5 
mio. kr. Gentofte Kommunes andel heraf udgør 0,75 mio. kr. (30%), der finansieres over likvide 
aktiver. De resterende 1,75 mio. kr. finansieres af beboerne i plejeboligerne over huslejen. 
 
 

Indstilling 
Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller  

 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At der anlægsbevilges 80,3 mio. kr. til opgradering af brandsikkerheden i kommunens 
plejeboliger mv. Bevillingen fordeles med 40 mio. kr. i 2020 og 40,3 mio. kr. i 2021. 

2. At der indtægtsbevilliges 23,3 mio. kr. fra de selvejende plejeboliger. Beløbet indarbejdes i 
budgetforslag 2021. 

3. At der i budgetforslag for 2021 indarbejdes låneoptagelse på 25,7 mio. kr. til de 
låneberettigede udgifter vedrørende de kommunale plejeboliger. Lånene tilbagebetales 
over beboernes husleje. 

4. At anlægsbevillingen således finansieres med 23,3 mio. kr. over indtægter, jf. indstillingens 
pkt. 2., ved låneoptagelse på 25,7 mio. kr. jf. indstillingens pkt. 3 samt med 31,3 mio. kr. 
over likvide aktiver. 

5. At der anlægsbevilges 0,75 mio. kr. til finansiering af Gentofte Kommunes andel af 
udgifterne til møbler mv. i særligt brandhæmmende materialer over likvide aktiver. 

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Skema 1 - brandsikkerhed (2973459 - EMN-2019-01132) 

 

5 (Åben) Anlægsregnskab - Helhedsplan for udvidelsen af Skovshoved Havn  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2017-06037 

 

Resumé 
Der forelægges anlægsregnskab for udvidelsen af Skovshoved Havn. 
 

 
Baggrund 



 

Side 11 

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 25. juni 2012, dagsordenspunkt 4, at bevilge 3 mio. 
kr., og 27. maj 2013, dagsordenspunkt 10, med 16 stemmer (C, A, F, B og Marie Louise Gjern 
Bistrup (uden for Parti)) for og 2 stemmer (V) imod, at bevilge 4,5 mio. kr. til projektering af 
Skovshoved Havn. 
 Kommunalbestyrelsen bevilgede den 8. april 2014, pkt. 2, med 17 stemmer (C, A, V og B) og 1 
stemme (uden for parti) for, 1 stemme (D) imod og 1 stemme (Ø) undlod at stemme, 138.985.000 
kr. til udførelse af en udvidelse af Skovshoved Havn, således at den samlede udgiftsbevilling 
herefter var 146.485.000 kr. Der blev samtidig bevilget indtægter for 34.320.000 kr., herunder 
tilskud fra den A.P Møllerske Støttefond med 25 mio. kr. og fra Lokale- og Anlægsfonden med 4 
mio. kr. 
 
Projektet med havneudvidelsen har omfattet etableringen af ca. 325 nye bådpladser samt ca. 
27.000 m2 nye landarealer – ca. 8.700 m2 multianvendelige rekreative arealer med strandeng, 
eventplads og parkeringsarealer i den nordlige del af havnen og ca. 18.300 m2 i den sydlige del af 
havnen til rekreative formål, vinteropbevaringsplads/ sommerparkeringsareal og nyt 
erhvervsområde til havnerelateret erhverv.    
 
Der er etableret nye faste træbroer med nye lamper, vandposter og elforsyning samt bænke med 
mulighed for ophold. Der er etableret to nye bygninger med toilet- og badefaciliteter til offentligt 
brug i hhv. den nordlige og sydlige del af havnen. 
 
Endvidere er der i den nordlige del af havnen skabt et baneanlæg, hvor der er etableret to baner til 
kajakpolo og en vippe. I tilknytning hertil er der bygget et saunahus til vinterbadere.  
 
Det nye havnebassin blev indviet den 1. maj 2015 og den udvidede Skovshoved Havn blev indviet 
af H.K.H. Kronprins Frederik den 22. maj 2016. I efteråret 2017 blev der konstateret pæleorm i 
agterfortøjnings- og bropæle i Skovshoved Havn. Som en del af afhjælpningsaftalen med 
entreprenøren Arkil blev det aftalt, at samtlige agterfortøjningspæle skulle udskiftes. Denne 
udskiftning blev afsluttet og der blev afholdt afleveringsforretning i september 2019. De sidste 
fakturaer til Arkil blev tilbageholdt som følge af de væsentlige mangler ved pælene. 
Anlægsregnskabet kan derfor nu forelægges. 
 
For så vidt angår bropælene har Arkil foretaget udbedring ved omvikling af særligt plastik om 
pælene. Et monitoreringsprogram gennem mere end 2 år via ultralydsmålinger har vist, at 
udbedringen har virket. Monitoreringen fortsætter i en årrække, idet der pt. pågår forhandlinger om 
en forlængelse af garantiperioden. Aflæggelse af anlægsregnskab skal derfor ikke afvente dette. 
 
Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 
konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes 
”administrative retningslinjer for anlægsbevillinger og anlægsregnskaber”. 
 
Den samlede udgiftsbevilling er på kr. 146.485.000, og der er forbrugt kr. 147.258.483, svarende til 
et merforbrug på kr. 773.483. Den samlede indtægtsbevilling er på kr. 34.320.000, og der er 
indtægter for kr. 34.742.057, svarende til en merindtægt på kr. 421.057.  
 
Nettomerforbruget på kr. 352.426, svarende til 0,2% af udgiftsbevillingen på kr. 146.485.000,   
finansieres af likvide aktiver i forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af 
genbevillinger.  
 
Teknik og Miljø samt JURA har udarbejdet en logbog for Udvidelsen af Skovshoved Havn samt 
skema 1 og skema 2, der vedlægges dagordenen sammen med revisionserklæring. 
 

Indstilling 



 

Side 12 

Teknik og Miljø samt JURA indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

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

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Skema 1 - Skovshoved Havn udvidelse (2126612 - EMN-2017-06037) 

2. Skema 2 - Skovshoved Havn udvidelse (3526574 - EMN-2017-06037) 

3. Logbog - Skovshoved Havn udvidelse (2323479 - EMN-2017-06037) 

4. Revisionserklæring - Skovsoved Havn udvidelse (3543706 - EMN-2017-06037) 

 

6 (Åben) Godkendelse af driftstilskud til Gentofte Kino  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01677 

 

Resumé 
Gentofte Kino er pr. 1. marts 2020 overdraget til en ny ejer. Da Gentofte Kommunes tidligere 
bevilligede driftstilskud til Gentofte Kino bortfalder ved salg eller overdragelse, skal der tages 
stilling til, om Gentofte Kommune fortsat skal yde tilskud til driften af Gentofte Kino.  
 
Baggrund 
Gentofte Kino har i en lang årerække modtaget et årligt driftstilskud fra Gentofte Kommune. Af 
Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets beslutning af 5. december 2007, pkt. 5 fremgår, at tilskuddet 
bortfalder, hvis Gentofte Kino overdrages eller sælges til anden side. Driftstilskuddet udgjorde i 
årene 2007-2013 årligt 550.000 kr. Fra 2014 og frem har de årlige driftstilskud udgjort 500.000 kr., 
hvilket er i overensstemmelse med EU’s forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013, hvoraf 
fremgår, at offentlig driftsstøtte til biografer maksimalt må udgøre 1,5 mio.kr. over en treårig 
periode. 
 
I 2020 har Gentofte Kommune givet tilsagn på 500.000 kr. til Gentofte Kinos tidligere ejer til 
udbetaling i månedlige rater á 41.667 kr. Heraf er raten for januar og februar udbetalt til den 
tidligere ejer. Ved salget af biografen pr. 1. marts 2020 er tilskuddet ophørt. 
 
Grundet coronasituationen har Gentofte Kino været lukket i perioden 9. marts til 8. juni 2020. Efter 
genåbningen af Gentofte Kino, har den nye ejer ansøgt om driftstilskud fra Gentofte Kommune fra 
overdragelsen af biografen den 1. marts 2020, dog ikke for perioden, hvor biografen var lukket. 
Biografen har i nedlukningsperioden modtaget økonomisk støtte fra de statslige hjælpepakker.  
 
Driftsstøtte til Gentofte Kino vil sammen med driftsstøtte til MovieHouse Hellerup (der behandles 
som særskilt punkt på dagsordenen) kunne finansieres over det på budget 2020 afsatte beløb på 
500.000 kr. til biografstøtte, hvor der pt. kun er anvendt ca. 83.000 kr., samt midler fra kulturpuljen, 
hvor der som følge af en række corona relaterede aflysninger, vil være overskydende midler. 

 
 



 

Side 13 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 

1. At der fra og med 1. marts til 8. marts 2020 og fra og med 8. juni til udgangen af 2020, ydes 
et månedligt driftstilskud på 41.667 kr. til Gentofte Kino til den fortsatte drift af biografen.  

2. At driftstilskuddet bortfalder, hvis Gentofte Kino overdrages eller sælges til anden side. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

7 (Åben) Godkendelse af driftstilskud til MovieHouse Hellerup  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-04026 

 

Resumé 
MovieHouse Hellerups ejer har den 23. juni 2020 ansøgt om driftstilskud fra Gentofte Kommune. 
Der skal tages stilling til, om Gentofte Kommune skal yde tilskud til driften af MovieHouse Hellerup.  

 
Baggrund 
Gentofte Kommune har i en lang årerække ydet driftsstøtte til Gentofte Kino. Driftstilskuddet til 
Gentofte Kino udgjorde i årene 2007-2013 årligt 550.000 kr. Fra 2014 og frem har de årlige 
driftstilskud til Gentofte Kino udgjort 500.000 kr., hvilket er i overensstemmelse med EU´s 
forordning nr. 1407/2013 af 18. december 2013, hvoraf fremgår, at offentlig driftsstøtte til biografer 
maksimalt må udgøre 1,5 mio. kr. over en treårig periode. 
 
MovieHouse Hellerup åbnede i december 2018. Biografen ligger på toppen af Experimentarium og 
har 5 biografsale. MovieHouse Hellerup er en del af en kæde med tre MovieHouse-biografer 
placeret i Ringsted, Hellerup og Hjørring samt en Panorama-biograf i Slagelse. 
 
MovieHouse Hellerups ejer har den 23. juni 2020 ansøgt Gentofte Kommune om driftstilskud. 
 
Der skal på baggrund heraf tages stilling til, hvorvidt Gentofte Kommune skal yde driftstilskud til 
MovieHouse Hellerup med udbetaling af månedlige tilskud på 41.667 kr. 
 
Gentofte Kino har i en lang årerække modtaget et årligt driftstilskud fra Gentofte Kommune på ca. 
40-45.000 kr. om måneden. Siden 2014 har tilskuddet udgjort 41.667 kr. pr. måned. 
 

Driftsstøtte til MovieHouse Hellerup vil sammen med driftsstøtte til Gentofte Kino (der behandles 
som særskilt punkt på dagsordenen) kunne finansieres over det på budget 2020 afsatte beløb på 
500.000 kr. til biografstøtte, hvor der pt. kun er anvendt ca. 83.000 kr., samt midler fra kulturpuljen, 
hvor der som følge af en række corona relaterede aflysninger, vil være overskydende midler. 
 



 

Side 14 

 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 

1. At der fra og med 1. juli 2020 og til udgangen af 2020 ydes et månedligt driftstilskud på 
41.667 kr. til MovieHouse Hellerup til drift af biografen. 

2. At driftstilskuddet bortfalder, hvis MovieHouse Hellerup overdrages eller sælges til anden 
side. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

8 (Åben) Strandparksvej 44, Hellerup Roklub, ansøgning om garanti for uopsigelighed i 
forbindelse med låneoptagelse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03446 

 

Resumé 
Med lokalplan 369 for Hellerup Havn og Strandpark er der givet mulighed for tilbygning/nybygning 
af Hellerup Roklubs eksisterende klubfaciliteter. Hellerup Roklub har i den forbindelse ansøgt om 
30 års uopsigelighed for den fortsatte brug af det kommunale areal, som klubhuset er beliggende 
på, samt en ret for et realkreditinstitut til at indtræde i brugsretten.  
 
Ansøgningen skyldes, at realkreditinstituttet Nykredit har stillet krav om en sådan uopsigelighed 
samt indtrædelsesret, før de ser sig i stand til at yde klubben et lån til brug for finansieringen af en 
tilbygning/nybygning af Hellerup Roklubs klubfaciliteter.  

 
Baggrund 
Hellerup Roklub har ansøgt om 30 års uopsigelighed for Hellerup Roklubs brug af en del af 
kommunens matrikel 16on, Gentofte ejerlav, beliggende Strandparksvej 44 i Hellerup Havn. Der er 
tale om et areal på 1.335 m2, som kommunen stiller vederlagsfrit til rådighed for Hellerup Roklub til 
brug for deres klubaktiviteter efter folkeoplysningsloven. 
 
Bygningerne vil efter tilbygning/nybygning fortsat være ejet af Hellerup Roklub, men er beliggende 
på kommunens grund. Denne grund blev i 1931 vederlagsfrit stillet til rådighed for den dengang 
nyoprettede roklub. 
 
Hellerup Roklub har fra realkreditinstituttet Nykredit fået oplyst, at optagelse af et realkreditlån med 
pant i Hellerup Roklubs bygninger på kommunens grund forudsætter, at Hellerup Roklub i lånets 
løbetid har en uopsigelig brugsret til det grundareal, som kommunen stiller til rådighed for klubben.  
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Endvidere kræver Nykredit som långiver, at kunne indtræde i brugsretten til grundarealet, og 
dermed bevare bygningerne i hele lånets løbetid, hvis Hellerup Roklubs brug af arealet måtte 
ophøre inden lånet udløber. 
 
Det vurderes hensigtsmæssigt at Hellerup Roklub kan opnå 30 års uopsigelighed for grundarealet, 
så Hellerup Roklub får mulighed for at optage realkreditlån til finansiering at tilbygning/nybygning af 
deres klubhus. 

 
 

Indstilling 
Børn, Unge og Fritid samt JURA indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At JURA bemyndiges til at indgå aftale om 30 års uopsigelighed for Hellerup Roklubs brug af 
grundarealet på Strandparksvej 44 i Hellerup Havn, herunder med vilkår for realkreditinstituttets 
indtrædelse i brugsretten. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Hellerup Havn, Luftfoto (3558295 - EMN-2020-03446) 

 

9 (Åben) Deltagelse i Realdanias, KL’s og regionernes DK2020 klimaprojekt samt KKR 
Hovedstadens VIP-projekter  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03448 

 

Resumé 
Gentofte Kommune står overfor at skulle udarbejde en samlet Klima- og energiplan, der kan danne 
rammen om kommunens klimaindsatser og understøtte flere af de fire fokusområder anbefalet af 
opgaveudvalget FN’s Verdensmål. Samtidig skal den kommende Klima- og energiplan bygge 
videre på kommunens igangværende klimaindsatser og den nuværende klimaplan, der løber frem 
til udgangen af 2020.  
 
For at understøtte at den kommende Klima- og energiplan lever op til internationale standarder og 
leverer en både robust og agil plan for, hvordan Gentofte Kommune arbejder med at reducere sin 
CO2-udledning, fremlægges forslag om, at kommunen fremsender ansøgning om deltagelse i 
Realdanias, KL’s og regionernes fælles projekt: ”DK2020 – Klimaplaner i alle kommuner”. Samtidig 
fremlægges forslag om at kommunen tilslutter sig KKR Hovedstadens VIP-projekter på 
klimaområdet.  

 
Baggrund 
Der er vedtaget en klimalov og foreløbig to klimaaftaler for henholdsvis en grøn affaldssektor og 
cirkulær økonomi samt energi og industri. Klimaloven har høje ambitioner om en reduktion af CO2-
udledningen på 70% i 2030 i forhold til 1990, og at klimaneutralitet skal være opnået i senest 2050. 
 



 

Side 16 

I forlængelse af de statslige udmeldinger har KL indgået partnerskab med Realdania og regionerne 
om ”DK2020 – Klimaplaner i hele Danmark” i perioden 2020-2023 med den ambition, at alle 
kommuner tilslutter sig projektet. Målet er at understøtte kommunerne i at udarbejde klimaplaner, 
der identificerer indsatser og virkemidler for den enkelte kommune for at kunne opfylde Paris-
aftalen. DK2020 vil bygge videre på erfaringer og metoder fra et pilotprojekt med 20 deltagende 
kommuner på tværs af landet, der afsluttes i indeværende år.  
 
Udarbejdelsen af en klima- og energiplan indgår som 1 ud af 7 VIP-projekter på klimaområdet, 
som er godkendt af KKR Hovedstaden. De øvrige VIP-projekter omhandler madspild og bioaffald, 
grønne drivmidler, cirkulære indkøb, grønne pendlervaner, energibesparelser i boliger samt 
reduktion af plastaffald. Samtidig med deltagelsen i projekt DK2020 lægges op til at kommunen 
også tilslutter sig partnerskabet om de øvrige VIP-projekter. Det er alle områder, som vil indgå i 
Gentofte Kommunes arbejde på klimaområdet. 
  
Gentofte Kommune har mulighed for at ansøge om deltagelse i DK2020’s første runde, der 
påbegyndes i november 2020 eller den anden runde, der påbegyndes i november 2021. 
Deltagelsen varer cirka 1,5 år.  
Gentofte Kommune står overfor at skulle udarbejde en samlet Klima- og energiplan, der kan 
udgøre rammen for kommunens klimaindsatser og føre flere af de fire fokusområder anbefalet af 
opgaveudvalget FN’s Verdensmål i Gentofte ud i livet. Samtidig skal Klima- og energiplanen bygge 
videre på kommunens mange igangværende indsatser på klimaområdet samt tage afsæt i den 
nuværende klimaplan, der løber frem til udgangen af 2020.  
 
Fordelen ved at deltage i DK2020 er, at Gentofte Kommune får adgang til klimafaglig bistand, 
vejledning og sparring samt en fælles og velafprøvet metode til at udvikle kommunens kommende 
Klima- og energiplan, så den lever op til C40’s globale standard for klimaplanlægning, det såkaldte 
Climate Action Planning Framework. Den fælles metode muliggør, at kommunen får udviklet og 
synliggjort en CO2-reduktionssti frem mod målet om klimaneutralitet i 2050. Det er kommunen 
selv, der beslutter indsatser, fokusområder og virkemidler afhængig af de lokale prioriteringer. Det 
er alene selve metoden, man som deltagende kommune skal følge, men kommunen forpligter sig 
til at ville begynde at implementere tiltag for at opnå en modstandsdygtig og klimaneutral kommune 
i 2050 i overensstemmelse med Parisaftalen. I processen forudsættes inddragelse af borgere, 
virksomheder m.fl. 
 
DK2020 giver samtidig adgang til et fundament for det tværkommunale klimasamarbejde inden for 
fx strategisk energiplanlægning eller bæredygtig mobilitetsplanlægning.  
 
Deltagende kommuner forventes at være villige til at tage de nødvendige skridt til at opdatere eller 
videreudvikle deres eksisterende klimaplaner eller –strategier.  
 
Kommunen skal afsætte de nødvendige interne ressourcer til planlægningsindsatsen samt 
deltagelsen i faglige workshops med andre kommuner. Der opkræves ikke gebyr for deltagelsen. 
 
Ved deltagelse i DK2020 strækker forløbet sig over 1,5 år og opstart af første runde er i november 
2020. Det betyder, at der kan foreligge en ny Klima- og energiplan i Gentofte Kommune primo 
2022. Arbejdet med kommunens mange klimaindsatser fortsætter naturligvis i perioden frem hertil.  
Det er Teknik og Miljøs vurdering, at det vil være fordelagtigt at deltage i DK2020 med opstart i 
november 2020. Selve ansøgningsskemaet foreligger medio september med en forventelig 
ansøgningsfrist den 21. oktober 2020. Det vil være fordelagtigt også at tilslutte sig partnerskabet 
om de øvrige VIP-projekter, der harmonerer med kommunens arbejde på klimaområdet. 
 

Indstilling 
Teknik og Miljø indstiller 



 

Side 17 

 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Gentofte Kommune ansøger om deltagelse i DK2020-projektets første runde.  
At Gentofte Kommune tilslutter sig partnerskabet om VIP-projekterne på klimaområdet. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Borgmesterbrev om DK2020 Partnerskab (3547886 - EMN-2020-03448) 

2. Faktaark DK2020 (3547888 - EMN-2020-03448) 

3. DK2020 klimaplaner for hele Danmark - rammer for ansøgerkommuner (3547889 - EMN-

2020-03448) 

4. VIP-projekter på klimaområdet (3547873 - EMN-2020-03448) 

 

10 (Åben) Justering i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen.  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03356 

 

Resumé 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller, at der foretages justeringer i Vedtægt for styrelsen 
af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen til Skoleudvalget. Justeringerne omhandler:  

1. Tilføjelse af delegation af kompetencen til at konvertere understøttende undervisning til 
andre former for undervisning/læring fra Kommunalbestyrelsen til skolens leder efter 
udtalelse fra skolebestyrelsen, Beslutning herom blev oprindeligt truffet på 
Kommunalbestyrelsens møde d.30. november 2015 (punkt 8). Nu tilføjes og præciseres 
delegation af kompetencen på baggrund af justering af Folkeskolelovens §16 b og 
tilføjelsen af §16 d, som blev vedtaget i Folketinget d. 2. maj 2019.  

2. Skolebestyrelsens involvering i forbindelse med ansættelser på skoler.  
 

 
Baggrund 
Justering i styrelsesvedtægten vedr. §16b og d 
 
Jf. § 16 b og § 16 d i Folkeskoleloven er det muligt at omlægge dele af den understøttende 
undervisning til andre former for undervisning/læring eller f.eks. to-voksen-undervisning. Af 
loven fremgår det, at Kommunalbestyrelsen har kompetencen til at godkende omlægning af 
den understøttende undervisning. Kommunalbestyrelsen kan dog vælge at delegere denne 
kompetence jf. Undervisningsministeriets notat om delegation og vejledning om muligheder 

for afkortning af skoledagens længde: I Gentofte vedtog Kommunalbestyrelsen delegation af 
kompetencen til skolens leder med udtalelse fra skolebestyrelsen, på sit møde den 30. 
november 2015 (punkt 8). Dette fremgår p.t. ikke af styrelsesvedtægten.  
 
Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget på baggrund af en bred politisk aftale fra d. 30. januar 2019 
”Faglighed, dannelse og frihed – justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole”, 
en række lovændringer, herunder justering af Folkeskolelovens § 16 b samt udskillelse af dele af 
§16 b med tilhørende justeringer til § 16 d.  

 

file:///C:/Users/rsw/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/UKOIXBGV/190510-Notat-om-delegation.pdf
file:///C:/Users/rsw/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D1T0XDQR/160511-Revideret-vejledning-om-anvendelse-af-folkeskolelovens-paragraf-16-b.pdf
file:///C:/Users/rsw/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/D1T0XDQR/160511-Revideret-vejledning-om-anvendelse-af-folkeskolelovens-paragraf-16-b.pdf
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§ 16 b omhandler 0.-3. klasse, specialklasser og specialskoler. Her kan reglen om mindste 
varighed af undervisningstiden vedrørende den understøttende undervisning fraviges med henblik 
på at yde faglig støtte og undervisningsdifferentiering for en klasse ved hjælp af ekstra personale i 
klassen.  
 
§ 16 d omhandler 4.-9. klasse. Her kan reglen om mindste varighed af undervisningen vedr. den 
understøttende undervisning fraviges med henblik på at tilrettelægge andre aktiviteter, der udløser 
et tilsvarende personaleforbrug – f.eks. til to-voksenundervisning og undervisning tilpasset 
elevernes forskellige faglige udvikling inden for det enkelte klassetrin, til særlige talentforløb og 
turboforløb for fagligt dygtige og fagligt svage elever eller til pædagoger eller lærere i forbindelse 
med åben skole og bevægelse. For 7. og 8. klassetrin gælder desuden, at reglerne om mindste 
varighed af undervisningstiden vedr. understøttende undervisning kan fraviges med henblik på at 
give tid til konfirmationsforberedelse på det pågældende klassetrin. 
 
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår, at kompetencen til at omlægge dele af den 
understøttende undervisning i henhold til Folkeskoleloven, fortsat uddelegeres til skolelederen efter 
udtalelse fra skolebestyrelsen, og at det tilføjes til styrelsesvedtægten.  
 
Justering i styrelsesvedtægten vedr. skolebestyrelsens involvering ved ansættelser 
Børn, Skole, Kultur, Unge og Fritid er blevet opmærksom på, at der er behov for en præcisering i 
styrelsesvedtægten vedr. §6, som omhandler skolebestyrelsens involvering ved ansættelse af 
skolens leder samt lærer, pædagoger og andre ledere end skolens leder. 
 
De konkrete forslag til en justering af styrelsesvedtægten vedrørende ovenstående fremgår af bilag 
”Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen med bilag”. Tilføjelserne er 
markeret med gul.  
 
Ændringsforslagene i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes skolevæsen er i høring hos 
skolebestyrelserne, og justeringerne godkendes under forudsætning af, at tilbagemeldingerne fra 
skolebestyrelserne er overvejende positive. 
 
 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At godkende justeringerne i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 17-08-2020 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Styrelsesvedtægt for Gentofte Kommunes folkeskolevæsen 25.juni (3483060 - EMN-2020-

03356) 
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11 (Åben) Tillæg til kvalitetsrapporten 2018/19 efter ny bekendtgørelse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02059 

 

Resumé 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har d. 17. marts 2020 udstedt ny bekendtgørelse om 
kvalitetsrapporter i folkeskolen, der trådte i kraft d. 18. marts 2020. Den nye bekendtgørelse 
betyder, at kvalitetsrapporten skal tilføjes fire punkter, der vedlægges som tillæg. 
De fire punkter er: 

1. Andel elever, der aflægger alle obligatoriske 9. klasseprøver i Gentofte Kommune og hele 
landet. 

2. Skolernes planlagte ændringer i skoleugens længde samt planlagte anvendelse af de 
frigivne ressourcer i skoleåret 2019/2020. 

3. Skolernes anvendelse af frigivne midler til kvalitetsløft af understøttende undervisning i 
indskolingen udmøntet i skoleåret 2019/2020. 

4. Skolernes anvendelse af de ressourcer, der frigives som følge af den reduktion af den 
samlede undervisningstid i indskolingen. 

 

 
Baggrund 
Den nye bekendtgørelse for kvalitetsrapport trådte i kraft efter Skoleudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen godkendte kvalitetsrapporten for 2018/19 på møder i februar 2020. 
 
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har sendt mail til kommunerne om, at hvis 
kommunalbestyrelsen allerede har vedtaget den kvalitetsrapport, der skal udarbejdes i 
indeværende skoleår, kan de nye krav til indholdet af kvalitetsrapporten, indarbejdes i et tillæg til 
den allerede vedtagne kvalitetsrapport, således at skolebestyrelserne kun skal afgive 
bemærkninger til de nye oplysninger, og kommunalbestyrelsen efterfølgende kun skal vedtage det 
udarbejdede tillæg. 
 
Tillægget viser at: 
 

 99 % af eleverne i Gentofte kommune aflægger alle obligatoriske prøver i 9.klasse. 
 

 Ingen skoler i Gentofte Kommune har afkortet i den mindste undervisningstid 
(minimumstimetallet) i 0.- 3. klasse (jf. §16 b) efter indførelsen af den afkortede skoledag 
med folkeskoleaftalen fra 2019 eller konverteret den understøttende undervisning i 
indskolingen efter §16 b).  

 

 Skolerne har anvendt de frigivne ressourcer som følge af reduktion af den samlede 
undervisningstid i indskolingen til øget åbningstid i GFO (jf. tillæg 4). 

 

 Skolerne har valgt at konvertere 0,25 – 2 ugentlige lektioner understøttende undervisning 
(UUV) på 4.-9. årgang til to-voksenundervisning (§16d). 

 

 Skolerne har anvendt midler til kvalitetsløft af understøttende undervisning til flere to-
voksne- timer og øget holddeling. 

 
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
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Til Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At Tillæg til Kvalitetsrapport på skoleområdet 2018/19 godkendes. 
 

 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 17-08-2020 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Tillæg til Kvalitetsrapporten 2020 (1) (2) (3401028 - EMN-2020-02059) 

 

12 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes 
videre udvikling som kulturhuse  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02600 

 

Resumé 
Revideret udkast til kommissorium for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale 
kulturhuse forelægges hermed for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget med henblik på, at 
kommissoriet kan behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder den 24. og 
31. august 2020. 
 
Et udkast til kommissoriet blev behandlet i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på et fællesmøde den 
22. juni 2020, dagsordenens punkt 1. Anne Hjorth (A) og Per Bruun Andersen (C) har 
efterfølgende sammen med forvaltningen udarbejdet et tilrettet udkast til kommissorium. 

 
Baggrund 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. april 2020, dagsordenens punkt 33, 
at udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet 
for opgaveudvalget Bibliotekernes videre udvikling som lokale kulturhuse. Anne Hjorth og Per 
Bruun Andersen blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af kommissoriet. Anne Hjorth 
og Per Bruun Andersen har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet vedlagte reviderede udkast 
til kommissorium. 
 
Af det reviderede udkast til kommissorium fremgår det, at opgaveudvalgets opgave bliver at 
komme med et forslag til udviklingsretning for bibliotekernes videre udvikling som kulturhuse set i 
lyset af kulturpolitikken. Og herunder: 
 

 Have fokus på hvordan forskellige generationer møder bibliotekerne i deres hverdagsliv.  
 

 Formulere hvad der kendetegner det gode kulturhus inden for rammerne af Gentofte 
bibliotekerne. Herunder skal det overvejes, hvad der adskiller biblioteks-kulturhuset fra 
andre typer kulturhuse og der skal tages stilling til vægtningen mellem klassisk bibliotek og 
kulturhus-aktiviteter, som indbefatter andre kulturelle genrer.  
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 Formulere udviklingsretningen for forholdet mellem hovedbiblioteket og de fem 
bydelsbiblioteker. 

 

 Komme med idéer til, hvilke typer af aktiviteter på biblioteket, der kan bidrage til at 
understøtte fællesskab, dannelse, virkelyst og mangfoldighed i lokalområderne i Gentofte 
Kommune. 

 
 

 Komme med anbefalinger til, hvordan der samskabes bedst muligt med borgerne på 
bibliotekerne. Disse skal være en konkretisering i bibliotekssammenhæng af de principper, 
der er udviklet af opgaveudvalget ’Vi skaber sammen’ og som rammesætter god adfærd i 
samskabelsen mellem borgere og kommune. 

 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 
10 borgere. 
 
Se vedlagte reviderede udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede 
borgere. Vedlagt som bilag er også det oprindelige udkast til kommissorium for at give mulighed for 
at sammenligne. 
 
Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i fjerde kvartal 2020 og afsluttet i tredje 
kvartal 2021. 
 
 
 

Indstilling 
Anne Hjorth, Per Bruun Andersen og Kultur indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At det reviderede udkast til kommissorium vedtages. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 22-06-2020 

 

Anne Hjorth (A) og Per Bruun Andersen (C) udarbejder sammen med forvaltningen et tilrettet 
udkast til kommissorium til forelæggelse for Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget den 19. august 2020 
med henblik på, at kommissoriet kan behandles på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsen 
møder den 24. og 31. august 2020. 
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 19-08-2020 

 

Godkendt. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med følgende forklaring: Der mangler desværre inddragelse af 
borgere med bred faglig viden om kulturlivets betingelser, og personer hvor der fortsat er fokus på 
bibliotekernes kerneopgave. 
 

 

Bilag 
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1. Udkast til kommissorium for opgaveudvalg (3455895 - EMN-2020-02600) 

2. Identifikation af interesserede borgere (3452477 - EMN-2020-02600) 

3. Udkast til kommissorium for opgaveudvalg - oprindelig version 18 maj 2020 (3513669 - 

EMN-2020-02600) 

 

13 (Åben) Danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter m.v. på det sociale område   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01878 

 

Resumé 
Siden 2018 skal Social- og Indenrigsministeriet (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.  
 

 
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 myndigheden. Det hedder at 
hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.  
 
Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes 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.  
Børne- og Socialministeriet har - ligesom de foregående år - udarbejdet 3 danmarkskort for 
omgørelsesprocenter i 2019: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for særlige 
bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige 
bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde. Kortene 
kan ses på ministeriets hjemmeside. 
 
På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.  
 
For Gentofte Kommune viser danmarkskortet over hele socialområdet i 2019, at Ankestyrelsen 
behandlede 50 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 26 %. Heraf var 10 % ændrede/ophævede 
og 16 % hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 74 %. 2018 blev der behandlet 81 
afgørelser. Omgørelsesprocenten var 44 %. Heraf var 7 % ændrede og 37 % hjemviste afgørelser. 
Stadfæstelsesprocenten var 56 %.  
Som det fremgår af Tabel 1 i vedlagte notat, er omgørelsesprocenten i 2019 for Gentoftes 
socialområde således faldet med 18 procentpoint i forhold til 2018. Dette skyldes et fald i hjemviste 
sager på 21 procentpoint, mens antallet af ændrede/ophævede sager er steget med 3 
procentpoint.   
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I Lyngby-Taarbæk Kommune er sket fald i omgørelsesprocenten på 12 procentpoint. I 
kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er omgørelsesprocenten steget med 6 henholdsvis 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)  
 
Gentofte Kommune træffer årligt ca. 300 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 
danmarkskortet for gør børnehandicapområdet. Som det fremgår af Tabel 3 i vedlagte notat, er 6 
afgørelser påklaget til Ankestyrelsen i 2019 mod 42 afgørelser i 2018.  
Omgørelsesprocenten var i 2019 33 %. Heraf var 17 % ændrede/ophævede og 17 % hjemviste 
afgørelser. I 2018 var omgørelsesprocenten 64 %. Heraf var 10 % ændrede afgørelser og 55 % 
hjemviste afgørelser. Det bemærkes, at der i ministeriets tal for såvel 2019 som 2018 er en mindre 
afrundingsdifference i procenterne mellem ændrede/ophævede og hjemviste sager i forhold til den 
samlede omgørelsesprocent.  
Omgørelsesprocenten for Gentoftes børnehandicapområde er i 2019 faldet med 31 procentpoint i 
forhold til 2018. Dette skyldes et fald i hjemviste sager på 38 procentpoint, mens antallet af 
ændrede/ophævede sager er steget med 7 procentpoint.  
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i 2019 sket fald i afgørelsesprocenten på 13 procentpoint. I 
kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er omgørelsesprocenten steget med 14 henholdsvis 19 
procentpoint.    
 
På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service: 
 

 Kontante tilskud (§ 95)  

 Borgerstyret personlig assistance (§ 96)  

 Ledsageordning (§ 97)  

 Merudgifter (§ 100)  

 
Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 
danmarkskortet for voksenhandicapområdet. Som det fremgår af Tabel 5 i vedlagte notat, er 5 
afgørelser påklaget til Ankestyrelsen i såvel 2019 som 2018. Omgørelsesprocenten var begge år 
40 %. Heraf skyldes - begge år - 20 % en ændret/ophævet afgørelse, og 20 % en hjemvist 
afgørelse.    
I Lyngby-Taarbæk Kommune er der i 2019 sket fald i omgørelsesprocenten på 43 procentpoint i 
forhold til 2018. I kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der sket stigning på henholdsvis 2 og 27 
procentpoint.  
 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om 
omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag. 
 
Danmarkskortet har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.  
 
På møde den 17. august 2020 fandt Handicaprådet det meget glædeligt, at der er sket en positiv 
udvikling på børneområdet og dermed ses en forbedring i lyset af den særlige indsats på området. 
Det blev samtidig anført, at uanset det lave antal sager bør det løbende tilstræbes at tage ved lære 
af sagerne.  
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På møde den 19. august 2020 tog Seniorrådet danmarkskort 2019 til efterretning. 
 
Der vil blive orienteret om rådenes høringssvar på møderne i Børneudvalgets og Ældre-, Social- 
og Sundhedsudvalget.   
 

Indstilling 
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At orienteringen om danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til 
efterretning.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 18-08-2020 

 

Anbefales til Ældre-, Social og Sundhedsudvalget , Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 Dato: 19-08-2020 

 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2020 

 

Anbefales til Børneudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Notat om danmarkskort 2019 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (3385043 - 

EMN-2020-01878) 

 

14 (Åben) Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2020 og 
Politik for tilsyn 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-02917 

 

Resumé 
Kvalitetsstandarden for pleje- og sundhedsområdet gældende for 2020 er administrativt justeret i 
forhold til implementeringen af Fælles Sprog III.  
 
Serviceniveauet for Indkøbsordning foreslås justeret, således at borgere, der har adgang til 
internettet og kan foretage indkøb af dagligvarer via internettet, ikke er berettiget til 
Indkøbsordning. 
 
Politik for tilsyn 2020 er uændret.  

 
Baggrund 
Kvalitetsstandarden for 2019 blev godkendt på Ældre-, Social- og Sundhedsudvalgets møde den 
8. maj 2019, pkt. 4, i Økonomiudvalget den 20. maj 2019, pkt. 7, og i Kommunalbestyrelsen den 
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27. maj 2019, pkt. 8.  
Ældre-, Social – og Sundhedsudvalget godkender ikke længere alle kvalitetstandarder, og der er 
derfor fastlagt principper, der er retningsgivende og styrende for administrationens arbejde med 
justering af disse. Der er imidlertid i Lov om Social Service et krav om, at kvalitetstandarder for 
praktisk hjælp og pleje (§83), genoptræning (§86) og forebyggende hjemmebesøg (§179) skal 
godkendes hvert år.  
 
Pleje & Sundhed har i 2018 og 2019 arbejdet med indførelsen af dokumentations- og 
sagsbehandlingsmetoden "Fælles Sprog III". Serviceniveauet og hjælpen hos den enkelte borger 
er uændret, men indsatserne er benævnt anderledes i "Fælles Sprog III", og dette afspejles i 
kvalitetsstandarden for 2020.  
 
Pleje & Sundhed har ved revideringen af kvalitetsstandarden også vurderet, om der på området 
kan være behov for en ændring i serviceniveauet. Serviceniveauet for Indkøbsordning har siden 
implementeringen 1. maj 2008 været at borgere, som fysisk ikke kunne købe ind i butikker var 
berettiget til indkøbsordning. 
 
I den nuværende form for indkøbsordning kræves, at borgerne skal have mulighed for at foretage 
bestillinger pr. telefon, mail eller via en onlineløsning, som en hjemmeside / webshop. Jævnfør 
Principper for kvalitetsstandarder skal velfærdsteknologisk og digitale løsninger gå forud for 
kompenserende hjælp og dermed gøre borgerne helt eller delvist uafhængige af hjælp. I takt med 
at der i dag er mange muligheder for internethandel af dagligvarer, og mange borgere kan benytte 
digital selvbetjening, foreslår Pleje & Sundhed en justering af serviceniveauet for Indkøbsordning 
til: 
 

Hjælp til indkøb af dagligvarer bevilges til borgere, som ikke kan købe ind i fysiske butikker 
samt borgere, der ikke har adgang til internet eller ikke kan benytte internettet til bestilling 
af dagligvarer.  
 
Det nye serviceniveau foreslås implementeret ved nye ansøgninger om hjælp til indkøb samt ved 
revisitation af praktisk hjælp.  
 
Serviceloven fastlægger, at Kommunalbestyrelsen skal udarbejde og vedtage en politik for tilsyn 
med tilbud efter § 83, som er omfattet af reglerne for frit leverandørvalg, og dette skal ske i 
tilknytning til den årlige vedtagelse af kvalitetsstandarden for § 83. Tilsynspolitikken er uændret, 
dog er der foretaget mindre redaktionelle ændringer. 
 
Kvalitetsstandarden og politik for tilsyn har været i høring i Handicaprådet den 17. august 2020 og i 
Seniorrådet den 19. august 2020. Høringssvarene vil blive forelagt på udvalgsmødet og vil 
foreligge til behandlingen i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
 
Kvalitetsstandarderne og tilsynspolitikken publiceres på kommunens hjemmeside. 
 
Tidligere år er kvalitetsstandarderne forelagt i en udgave, hvor ændringer fremgår. Det vil på grund 
af de mange redaktionelle ændringer, som følge af tilpasningen til Fælles Sprog III give et 
uoverskueligt dokument. I stedet henvises til Kvalitetsstandarder 2019 på hjemmesiden: Gentofte 

Kommunes hjemmeside - Kvalitetsstandard 2019 
 
Det er Social & Sundheds vurdering, at den forelagte kvalitetstandard og politikken for tilsyn lever 
op til formålet med at beskrive kommunens tilbud på en måde, så det danner grundlag for en 
forventningsafstemning mellem borger og kommune. 
 

https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
https://www.gentofte.dk/da/Borger/Seniorer/Hj%C3%A6lp-og-pleje
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Indstilling 
Social & Sundhed indstiller 
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
1. At ”Kvalitetstandard for pleje- og sundhedsområdet i Gentofte Kommune 2020” godkendes. 
 
2. At ”Politik for tilsyn 2020” godkendes. 

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget 
 Dato: 19-08-2020 

 

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 19. august 2020 

 
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 

Bilag 
1. Kvalitetsstandarder §§ 83, 83a, 86 og 79a gældende for 2020 (3552076 - EMN-2020-

02917) 

2. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2020 (3485045 - EMN-2020-02917) 

 

15 (Åben) Revideret vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes havne 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2016-02253 

 

Resumé 
Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende udkast til revideret 
vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommune Havne, således Erhvervsforeningen for Gentofte 
Kommunes Havne fremadrettet vil have en repræsentant i Havnebestyrelsen. 

 
Baggrund 
Den nuværende vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes Havne er fra april 2016. 
 
Erhvervsforeningen for Gentofte Kommunes Havne har rettet henvendelse til Havnebestyrelsen 
med ønske om en repræsentant fra erhvervsforeningen i Havnebestyrelsen. Havnebestyrelsen har 
på møde den 22. juni 2020 behandlet forslaget, og Havnebestyrelsen indstiller, at 
Kommunalbestyrelsen godkender udkast til revideret vedtægt for selvforvaltning af Gentofte 
Kommunes Havne, således at der fremadrettet er en repræsentant fra Erhvervsforeningen i 
Havnebestyrelsen.  
 
Havnebestyrelsen vil herefter bestå af 10 personer, og det bestemmes derfor i 
selvforvaltningsaftalen at i tilfælde af stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme 
udslagsgivende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe en afgørelse. 
Vedlagt som bilag er udkast til revideret vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes Havne.  
 

 

Indstilling 
Det indstilles 
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Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At godkende udkast til revideret vedtægt for selvforvaltning for Gentofte Kommunes Havne. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Vedtægt for selvforvaltning af Gentofte Kommunes havne_endelig_2020 (3505498 - EMN-

2016-02253) 

 

16 (Åben) Ligestillingsredegørelse 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01556 

 

Resumé 
Alle kommuner skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en ligestillingsredegørelse for 
ligestilling mellem kvinder og mænd til Ligestillingsafdelingen i Miljø- og Fødevareministeriet. 
Ligestillingsredegørelsen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. 

 
Baggrund 
Alle kommuner (samt stat og regioner) skal efter ligestillingslovens § 5 og 5a indberette en 
ligestillingsredegørelse om deres arbejde med ligestilling hvert tredje år. Der skal indberettes 
ligestillingsredegørelser i 2020 for perioden 1. november 2017 til 31. maj 2020.  
 
Ligestillingsredegørelserne følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder 
inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og 
forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og 
mænd.  
 
Formålet med ligestillingsredegørelserne er at:  
 

 Monitorere, sammenligne og fremme ligestillingsindsatser i det offentlige  

 Synliggøre indsatsen over for borgere og andre interesserede aktører  

 Indsamle god praksis som inspiration til myndighedernes videre arbejde med ligestilling.  
 
Ligestillingsredegørelsen omhandler ligestilling i kommunernes borgerrettede kerneydelser 
generelt og på personaleområdet. Som noget nyt har redegørelsen et tema, der vil skifte fra gang 
til gang. I 2020 er der fokus på kommuners beskæftigelsesindsats over for indvandrerkvinder og -
mænd fra ikke-vestlige lande. Der er erfaringsmæssigt særlige udfordringer i forhold til ikke-
vestlige indvandrerkvinders arbejdsmarkedsdeltagelse, hvilket der kan være behov for at tage 
højde for i beskæftigelsesindsatsen.  
 
Kerneydelserne på de borgerrettede områder 
 
Der er ikke defineret konkrete målsætninger eller handlingsplaner for ligestilling i forhold til 
Gentofte Kommunes kerneydelser til borgere. Imidlertid er der på de borgerrettede områder fokus 
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på at sikre, at begge køn har lige muligheder for udvikling og lige adgang til f.eks. genoptræning, 
støtte til sociale relationer, til uddannelse og til fritidsaktiviteter.  
Der er også opmærksomhed på, at drenge og piger samt mænd og kvinder har forskellige 
interesser og motiveres forskelligt. Når der udformes f.eks. undervisning og aktivitetstilbud, 
arbejdes der derfor løbende på at sikre, at der er muligheder, der appellerer til begge køn. For 
eksempel tager de valgfag, der tilbydes i skolerne også højde for forskellige interesser og 
behov hos drenge og piger. 
Social- og Sundhedsområdet har i et projekt særligt fokus på at rekruttere og inkludere mænd, som 
det erfaringsmæssigt kan være svært at rekruttere til kommunale tilbud. Projektet skal gøre 
deltagerne i stand til at anvende digitale platforme for at styrke og fastholde sociale netværk og 
deltagelse i civilsamfundet og derved mindske risikoen for ensomhed. I projektet bidrager lokale 
aktører som Hemingwayklubben, Ældresagen, Forebyggelsesteamet på Tranehaven, Seniorrådet 
og Netcafeerne på bibliotekerne. 
 
I forhold til Gentofte Kommunes beskæftigelsesindsats er der en stor opmærksomhed på, at alle, 
uanset køn og etnicitet, får lige adgang til uddannelse og arbejde. Konkret har Gentofte Kommune 
over de seneste år etableret initiativer og indsatser dels for at sikre bedre uddannelsesmuligheder 
for kvinder og mænd med anden etnisk baggrund, ligesom vi i samarbejde med virksomheder og 
organisationer har etableret konkrete virksomhedsrettede indsatser for at øge 
beskæftigelsesmulighederne for kvinder med ikke-vestlig baggrund. 
 

Gentofte Kommune som arbejdsplads 
 
Gentofte Kommune har ikke udformet en egentlig ligestillingspolitik for de ansatte. Det fremgår af 
den generelle personalepolitik, ’Sammen om den attraktive arbejdsplads’, at Gentofte Kommune 
skal være en mangfoldig arbejdsplads. 
 
Vi skal være en attraktiv arbejdsplads for både mænd og kvinder – også for fortsat at kunne 
fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft på alle niveauer.  
 
Derfor er der både i forhold til rekruttering, trivsel og arbejdsmiljø og kompetenceudvikling en 
opmærksomhed på, at stillingsindhold og -opslag skal appellere til både mænd og kvinder. Og der 
er i det daglige ledelsesarbejde opmærksomhed på, at mænd og kvinder kan have forskellige 
ønsker i forbindelse med opgaver, samarbejde og relationer og kan have forskellige forventninger 
til ledelse og motiveres af forskellige forhold. 
 
Når ledige stillinger besættes, vælges den kandidat, der ud fra en helhedsbetragtning er den bedst 
kvalificerede til stillingen. Kønnet kan derfor kun få en afgørende betydning, hvis to kandidater står 
lige. 
 
Fordelingen mellem kvinder og mænd på stillingskategorier fremgår af vedlagte bilag, og følgende 
kan fremhæves: 
 

Stillingskategorier/personalet under et Mænd (i procent). Tal i 

parentes er landstal på 

tværs af kommunerne 

Kvinder (i procent). Tal i 

parentes er landstal på 

tværs af kommunerne 

Øverste ledelsesniveau  40 (68,3) 60 (31,7) 

Chefniveau 50 (50,48) 50 (49,52) 

Ledere på afdelingsniveau og 

institutionsniveau, samt specialister 

32,18 (29,59) 67,82 (70,41) 

Personalet som helhed 28,47 (23,45) 71,53 (76,55) 



 

Side 29 

Note: Data er trukket november 2019 fra Kommunernes og regionernes løndatakontor (KRL).  

Det er især på de store områder som daginstitutioner og blandt social- og sundhedspersonalet, at 
andelen af kvinder er størst. Omvendt er andelen af mænd størst på det tekniske serviceområde. 
Fordelingen af mænd og kvinder på de pågældende fagområder er en afspejling af kvinders og 
mænds valg af fag og uddannelse. Gentofte Kommune har dog, sammenlignet med gennemsnittet 
på tværs af kommunerne, en betydelig større andel af mænd ansat (Ca. fem procentpoint over 
landsgennemsnittet). Denne andel har været ret konsistent de senere år. 
 
For ledere på afdelings- og institutionsniveau antages kønsfordelingen at afspejle det 
rekrutteringsgrundlag, der er til lederposter på disse niveauer, jf. ovenfor. På øverste 
ledelsesniveau er der en lille overvægt af kvinder. 
 
 
Vedlagte bilag er udkast til Gentofte Kommunes udkast til indberetning til ligestillingsredegørelsen 
2020.  
 
Resultaterne fra årets ligestillingsredegørelser vil blive offentliggjort på www.ligestillingidanmark.dk 
i omkring årsskiftet 2020/2021.  
 

Indstilling 
HR indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At godkende Gentofte Kommunes indberetning af Ligestillingsredegørelsen 2020. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

17 (Åben) Økonomisk Rapportering for 2. kvartal 2020  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-01713 

 

Resumé 
Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 2. kvartal 2020 til godkendelse. 
 
Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelse.   
 

 
Baggrund 
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Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation 
i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige 
bevillingsmæssige tiltag.  
 
De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende: 

 
Serviceudgifter 
 
Den nuværende situation med coronavirus medfører en usædvanlig og ekstraordinær situation. 
Det betyder også, at økonomien for kommunen er mere usikker i 2020 end vanligt. De samlede 
coronarelaterede serviceudgifter for 1. halvår 2020 udgør 48,8 mio. kr. og beskrives nærmere i 
særskilt afsnit nedenfor. Regeringen har tilkendegivet, at de coronarelaterede udgifterne ikke skal 
fortrænge øvrige driftsudgifter. Økonomiaftalen indgået den 29. maj 2020 indeholder kompensation 
til kommunerne frem til medio maj. Det er aftalt, at regeringen og KL drøfter en ny status på 
kommunernes coronarelaterede udgifter til efteråret.  
 
I denne opgørelse af det forventede regnskab for 2020 ultimo juni indgår således ikke skøn over 
ekstraudgifter relatereret til Covid-19, hvorfor den må tages med et vist forbehold særligt på ældre- 
og børneområdet. Dog er der indarbejdet statslige tilskud på 2,2 mio. kr. fra en række 
sommerpakker, som folketinget har vedtaget, og tilbagebetaling af forældrebetaling til dagtilbud på 
3,1 mio. kr. i tillægsbevillingerne. 
 
Der forventes ultimo juni 2020 et regnskab på 3.533,8 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til 
15,8 mio. kr. over den nye serviceramme på 3.518,3 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger på 
7,6 mio. kr. Der er taget en række initiativer med stram økonomistyring og generelt mådehold i 
resten af 2020 for – med forbehold for konsekvenserne af COVD-19 – at arbejde for en 
overholdelse af servicerammen. 

 
Baggrunden for merforbruget er, at der på en række områder er pres på udgifterne og umiddelbare 
forventninger om merforbrug. Det gælder specialundervisningen, det specialiserede børne- og 
voksenområde samt hjemmesygeplejen mv. Ved uændret drift på niveauet for de to første 
kvartaler, vil der samlet set være merudgifter på i alt 45,8 mio. kr. på disse områder. Nye initiativer 
blandt andet i forlængelse af anbefalingerne fra PwC forventes at påvirke resultatet for 2020 
positivt, så merudgifterne uden yderligere ændringer vil udgøre 43,1 mio. kr.   
 

 

Overførselsudgifter 
 
For overførselsudgifterne forventes et samlet regnskab på 892,1 mio. kr. svarende til et merforbrug 
på 92,5 mio. kr. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til overførsler som følge af stigende 
ledighed under COVID-19. Kommunen modtager øget bloktilskud og beskæftigelsestilskud på 94 
mio. kr. og bliver dermed kompenseret for de forventede merudgifter.   
 
 
Anlæg 
 
Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusiv ældreboliger og 
anlægsindtægter) forventes at udgøre 453,7 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 147,5 mio. kr. i 
forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget relaterer sig primært til tidsforskydninger af 
igangsættelse og færdiggørelse af en række projekter. I opgørelsen af mindreforbruget er der taget 
højde for, at de 34,3 mio. kr. som er fremrykket fra 2021 til 2020 vedrørende infrastruktur og 
vedligeholdelsesarbejder på kommunens bygninger forventes forbrugt i 2020. 
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Kassebeholdning ultimo 2020 
 
Den hidtidige udvikling i gennemsnitslikviditeten sammen med vurderingen i årets anden 
økonomiske rapportering giver ikke anledning til at ændre på skønnet over gennemsnitslikviditeten 
ultimo 2020 på nuværende tidspunkt. Skønnet er således fortsat i størrelsesorden 440 mio. kr., 
som også var vurderingen ud fra det oprindeligt vedtagne budget og Økonomisk rapportering pr. 
31.3. 
 

 

 

Indstilling 
Økonomi og Personale indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

1. At de bevillingsmæssig forhold til den økonomisk rapportering godkendes med de 
beskrevne nettotillægsbevillinger: 

a. For serviceudgifter udgør tillægsbevillinger 7,6 mio. kr.  
b. For anlæg udgør tillægsbevillingerne -10,9 mio. kr. og der indarbejdes 13,0 mio. kr. i 

investeringsoversigten for 2021-2024 
2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering finansieres af likvide aktiver.  

 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Økonomisk rapportering for 2. kvartal 2020 (3543261 - EMN-2020-01713) 

 

18 (Åben) Gentofte-Plan 2021 - Mål- og Økonomiafsnit  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03562 

 

Resumé 
Økonomiudvalget godkendte 27. april 2020 punkt 32 processen og tidsplanen for udarbejdelse af 
Gentofte- Plan 2021, herunder behandling af Gentofte-Plan 2021 i de stående udvalg og 
Økonomiudvalget. På den baggrund lægges op til, at Økonomiudvalget godkender, at vedlagte 
forslag til mål- og økonomiafsnit for Politisk ledelse og administration indarbejdes i forslag til 
Gentofte-Plan 2021. 
 

 
Baggrund 
Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens samlede udvikling og at 
fastlægge de økonomiske rammer (budget). Økonomiudvalget vedtog proces for 
Kommunalbestyrelsens arbejde med Gentofte-Plan 2021 27. april 2020.   
 
Gentofte-Plan er opdelt i en række målområder, jf. bilag 1. I Gentofte-Plan indgår visionen samt en 
beskrivelse af baggrund og perspektiver for hvert målområde.  
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Til sidst i mål- og økonomiafsnittet vil der ved førstebehandlingen af Budget 2021 primo september 
indgå en række tabeller om økonomi og nøgletal. Disse er ikke indarbejdet på nuværende 
tidspunkt, da der stadig arbejdes med budgetforudsætningerne. Visionen for målområdet Politisk 
ledelse og administration 2021 er blevet revideret i forhold til 2020. 
 
Forslag til tekstdelen af mål- og økonomiafsnit for udvalgets målområde forelægges til drøftelse og 
godkendelse. 
 

Indstilling 
Økonomi og Strategi og Analyse indstiller 
 
Til Økonomiudvalget:  
 
At forslag til mål og økonomiafsnit indarbejdes i forslag til Gentofte–Plan 2021 
 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
1. Politisk ledelse og administration samt Beredskab 2021 (3521529 - EMN-2020-03562) 

 

19 (Åben) Mødeplan 2021 for Økonomiudvalget  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-03735 

 

Resumé 
Mødeplanen for Økonomiudvalget indstilles til udvalgets godkendelse. 

 
Baggrund 
Der er udarbejdet et forslag til mødeplan for Kommunalbestyrelsen for 2021. 
Mødeplanen for de stående udvalg og Økonomiudvalget behandles af de respektive udvalg. 
 
Der er generelt ikke planlagt møder i dagene før påske, i skolernes vinter-, sommer- og 
efterårsferie samt i dagene op til jul. 
 

Indstilling 
Det indstilles 
 
Til Økonomiudvalget: 
 
At mødeplanen for 2021 vedtages. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 



 

Side 33 

Bilag 
1. Mødeplan 2021 med noter.xlsx (3545284 - EMN-2020-03735) 

 

20 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2020-00063 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 

 

21 (Lukket) Gentoftekunstneren 2021  
Offentlig titel  Gentoftekunstneren 2021 

Sags ID: EMN-2020-02316 

 

Resumé 
      

 
Baggrund 
      
 

Indstilling 
      

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
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22 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne   
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne  
Sags ID: EMN-2020-00063 

 

Resumé 
. 

 
Baggrund 
. 
 

Indstilling 
. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 

Bilag 
 
. 
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