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Borgernes Gentofte
Budgetaftale 2017-2018 – Status
Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Venstre og Det Radikale Venstre indgik den 18. september 2016 en toårig budgetaftale, Borgernes Gentofte, om budgettet for 2017-2018 og overslagsårene 20192020(21). Forligspartierne valgte ligesom i 2015-2016 at lave en toårig budgetaftale, fordi det giver de bedste muligheder for langsigtet planlægning og samtidig stabilitet i en tid, hvor der stilles store krav, centralt
og lokalt, til service, udvikling og nødvendig effektivitet. Men også fordi en toårig aftale bedre understøtter
den meget positive lokale udvikling af den borgerinddragende styreform.
Forligspartierne har fokus på, at Gentofte Kommune fortsat skal være en innovativ og fremsynet kommune,
hvor initiativer fra borgerne ikke strander i en traditionel tænkning fra både borgere og kommune. Gentofte Kommune er en kommune, som nytænker den politiske organisering og politikudvikling i samarbejde
med borgerne i søgen efter endnu bedre løsninger, som skaber de bedste rammer for borgerne uanset alder og livssituation. Forligspartierne noterer sig derfor med tilfredshed de mange tiltag, der foregår i organisationen for at løfte dette mål, og det store engagement og fleksibilitet fra medarbejdernes side.
Budgetaftalen er toårig og har fokus på at se længere fremad, både fordi der er indsatser, som kræver et
længere tidsperspektiv fx forebyggelse og sundhed, og fordi Gentofte Kommune skal være rustet til at
håndtere fremtidens udfordringer. Vi skal som kommune turde udfordre os selv og vores tankesæt, så vi får
et bredere input i forhold til tolkningen af udfordringer og tendenser. Her er både inddragelse af borgere,
virksomheder, andre ressourcepersoner og evidens vigtige brikker.
Forligspartierne noterer sig således det store og vigtige arbejde, som foregår i opgaveudvalgene. Det er
spændende og tilfredsstillende ved egen deltagelse at opleve, hvordan opgaveudvalgene har udviklet sig
fra en ide til en effektiv og givende arbejdsform. Opgaveudvalgene giver mulighed for politikudvikling sammen med borgere, virksomheder, foreninger og kommunens ansatte, også om de svære velfærdsudfordringer, der kræver en langsigtet indsats. Her igennem opnår Kommunalbestyrelsen og organisationen et øget
vidensniveau, der kan give et bedre beslutningsgrundlag for valg af løsninger, som skaber mest værdi for
borgere indenfor det afsatte budget.
Forligspartierne vil i årene frem over arbejde målrettet for at sikre, at både det langsigtede og det tværgående perspektiv indtænkes i kommunens politikker og deraf følgende opgaveløsning.

Fortsat robust økonomi giver mulighed for nye investeringer
Det har været et bærende element i budgetaftalerne gennem årene, at Gentofte Kommune skal have en
robust økonomi med økonomisk ansvarlighed, langsigtet økonomisk balance og budgetdisciplin. Dette er
stadig et centralt fokuspunkt for forligspartierne.
Behovet for et fortsat fokus på økonomisk ansvarlighed skal også ses i lyset af de konstante ønsker fra Christiansborg om at sende yderligere udligningsregninger til Gentofte Kommune. Gentofte Kommune skal i
2018 betale over 3 mia. kr. i udligning til andre kommuner, hvilket dog ikke har stoppet presset på at få
Gentofte Kommune til at betale endnu mere.
Forligspartierne er enige om at bevare det stærke fokus på kommunes langsigtede økonomiske robusthed
og en afbalanceret prioritering af kommunens midler. Kun ved fast økonomistyring og nytænkning i forhold
til opgaveløsningen kan kommunen få økonomisk rum til at udvikle sig.
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Forligspartierne finder det derfor glædeligt, at det gode regnskab for 2016 og den økonomiske rapportering
for 1. kvartal 2017 gav mulighed for, at forligspartierne den 18. juni 2017 kunne indgå en aftale om at
igangsætte en række udskudte investeringer til glæde for Gentofte Kommunes borgere – uden at øge
driftsudgifterne fremadrettet. Investeringerne er i tråd med Budgetaftale 2017-2018 centreret om projekter, som gavner borgernes muligheder for bevægelse, modernisering og udbygning af faciliteter på daginstitutions- og skoleområdet, bæredygtighed og grønne områder, boliger og kompetenceudvikling.
Forligspartierne lægger som altid vægt på og noterer med tilfredshed, at Budget 2018 balancerer og overholder Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen og med laveste beskatning, laveste grundskyld og lave
administrationsomkostninger.

Digitalisering
Den teknologiske udvikling skaber dagligt nye muligheder for bedre og mere effektiv service til borgere og
virksomheder. Udviklingen påvirker dog også borgernes forventninger til kommunen og medfører nye trusler i form af fx hackerangreb. Det digitale potentiale er betydeligt, men kræver en målrettet indsats for at
kunne realiseres.
Opgaveudvalget for Digitalisering præsenterer i 2018 3 – 5 pejlemærker for den kommunale digitaliseringsindsats.
Forligspartierne ønsker på denne baggrund at realisere et betydeligt digitalt potentiale på kommunens
store velfærdsområder til gavn for borgere og virksomheder. Potentialet skal realiseres gennem en målrettet prioritering af teknologiske investeringer og indsatser.
Fokus skal først og fremmest være på områder med erkendte udfordringer eller udgiftspres
Potentialet skal høstes gennem løbende effektiviseringer bredt i kommunen og fokuseret i udvalgte initiativer for at skabe de store gevinster.
Realiseringen af det digitale potentiale skal starte med inddragelse af borgerne og omfatte indsatser af en
mere innovativ og eksperimenterende karakter såvel som indsatser, der udnytter best pratice.
Det skal sikres, at kommunens digitale virksomhed fortsat bygger på en tidssvarende, stabil og sikker infrastruktur.

Innovation
Gentofte Kommune oplever i disse år et stigende pres på velfærd og økonomi. Borgerne efterspørger individualiserede og fleksible løsninger. Udgiftspresset på de store velfærdsområder, særligt det sociale område
og sundhedsområdet øges, samtidig med at det samlede økonomiske råderum reduceres som følge af
statslig styring og regulering.
Løsningen er ikke at ”spare” sig ud af det økonomiske krydspres – det ville alt andet lige føre til dårligere
velfærd og ringere robusthed i organisationen. En fremtidssikret tilgang indebærer, at der samtidig med
fortsat løbende effektivisering sættes fokus på innovation – både radikal innovation og innovation som et
naturligt led i den løbende opgaveløsning.
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Det nedsatte Opgaveudvalg for Innovation fremsætter primo 2018 forslag til at sikre politisk forankring af
innovationsarbejdet og samskabelsen med borgere, erhvervsliv etc. Opgaveudvalget skal udarbejde en model for fremtidig politisk forankring af innovation og komme med forslag til fremtidige emner med potentialer (kvalitativt og økonomisk) for innovation.

Opgaveudvalg og samskabelse
Forligspartierne er fortsat optagede af samskabelse – både den brede samskabelse i forhold til kommunens
prioritering, tilbud, opgaveløsning og faciliteter, og den nære samskabelse, der foregår i det daglige mellem
den enkelte borger og ansatte i forbindelse med personligt tilpassede tilbud fx genoptræningsforløb og mestring af eget liv.
Forligspartierne har i Budgetaftale 2017-2018 stort fokus på involvering. Efter at have arbejdet med opgaveudvalg i godt to år kan forligspartierne konstatere, at det er vigtigt at fastholde de gode erfaringer med at
involvere borgere og virksomheder i løsningen af velfærdsudfordringerne. Siden opstarten i august 2015
har der været nedsat 23 opgaveudvalg med involvering af op mod 2000 borgere, heraf 230 medlemmer af
opgaveudvalgene, ca. 250 deltager i arbejdsgrupper/workshops og ca. 1500 unge i fokusgruppeinterview og
spørgeskemaundersøgelse.
De 11 afsluttede opgaveudvalg har afleveret deres anbefalinger ved et kommunalbestyrelsesmøde, hvor to
borgerrepræsentanter har fremlagt anbefalingerne indenfor:
Trafik - sikker i byen
Ungepolitik
Værdighedspolitik
Integration af flygtninge
Børn og unge i fællesskaber
Sundhed i Gentofte – borgerrettet forebyggelse
Børn - kvalitet og struktur
Skolereformen
Bæredygtigt Gentofte
Erhvervspolitik
Idræts- og bevægelsespolitik
Af de 12 opgaveudvalg, som blev annonceret med Budgetaftale 2017-2018, er et afsluttet med bidrag til
kommunens opgaveløsning, og 11 mere er i gang. Forligspartierne ser frem til at høre anbefalingerne fra
deres arbejde.
Sundhed i Gentofte - Borgerrettet behandling – afleveret september 2017
Forældre i Gentofte – børn 0-6 år – afleverer ultimo oktober 2017
De to opgaveudvalg Anbringelser og Specialundervisning på skoleområdet – afleverer december 2017
De tre opgaveudvalg Innovation, Integration – Udskoling, uddannelse og beskæftigelse, Digitalisering og
teknologi – afleverer 1. kvartal 2018
De to opgaveudvalg Boligsocial indsats og Detailhandel i Gentofte – afleverer 2. kvartal 2018
En ny Udskoling – MIT Campus Gentofte - afleverer sommeren 2018
De to opgaveudvalg Kulturpolitik og Arkitektur i Gentofte - afleverer 3. kvartal 2018
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Samarbejde med andre kommuner
Forligspartierne har fokus på tværkommunalt samarbejde på en række områder. Som forligspartierne slog
fast i Budgetaftale 2017-2018 skal Gentofte Kommune arbejde sammen med andre kommuner, når det giver mening for serviceniveau og effektivitet.
Forligspartierne er derfor tilfredse med, at Beredskab Øst er blevet etableret fra 1. januar 2016 som et samarbejde mellem fem kommuner. Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at Beredskab Øst har opretholdt serviceniveauet i de fem deltagende kommuner samtidig med, at der leves op til de statslige effektiviseringskrav. Kommunerne vil også fremadrettet høste fordelene af de opnåede synergier.

Effektivisering gennem formelle samarbejder
NOVAFOS, det nye vandselskab, er stiftet pr. 1. januar 2017 og har etableret sig 1. juli 2017. 9 kommuner
indgår i det nye selskab, og der forventes indarbejdet synergier i størrelsesordenen 60 – 90 mio. kr. samlet
for selskabet.
Fælles fjernvarmeselskab med Gladsaxe er vedtaget 30. januar og forventes etableret med opstart foråret
2018. Serviceselskabet etableres, med baggrund i at der kan opnås synergier i størrelsesordenen 4 – 7 mio.
kr.

Frikommuneforsøg 2016-2019
Forligspartierne noterer sig med tilfredshed godkendelsen af ansøgningen om akutsygeplejefunktion under
frikommuneforsøg på det somatiske akutområde sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
kommuner. Akutområdet er et specialiseret område, hvor det både fagligt og økonomisk giver god mening
at arbejde tværkommunalt for at sikre højt kompetenceniveau i alle døgnets timer, så borgerne og deres
pårørende kan være trygge ved akut behandling i hjemmet, så indlæggelse kan undgås.
Partierne ser frem til at følge med i de erfaringer, som høstes med forsøget.

Erhverv og beskæftigelse
Det er vigtigt for beskæftigelsen og indkomsterne, at der er gode rammer for at drive virksomhed i Gentofte Kommune. Forligspartierne vil følge indsatsen med de fem strategiske spor, som udspringer af opgaveudvalget om Erhvervspolitik for Gentofte Kommune, og blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i juni
2017. Forligspartierne vil fremadrettet holde øje med, hvordan rammebetingelserne for kommunens erhvervsliv kan understøttes.
Det er vigtigt, at borgere med flygtningebaggrund i Gentofte Kommune får fast fodfæste på arbejdsmarkedet og bliver selvforsørgede. Forligspartierne fremhæver det vigtige arbejde, som er gjort med at få aftaler
med Håndværkerforeningen, IKEA, McDonalds etc. Forligspartierne afventer med interesse anbefalingerne
fra opgaveudvalget om Integration med særligt fokus på udskoling, uddannelse og beskæftigelse og vil følge
op på, hvordan kommunens unge flygtninge kan hjælpes i gang med uddannelse og beskæftigelse.
Men der er også andre borgere i Gentofte Kommune, som er på kanten af arbejdsmarkedet. Det drejer sig
om borgere, som har haft svært ved at genetablere sig på arbejdsmarkedet under den økonomiske krise, og
borgere, som har behov for lidt ekstra hensyn. Forligspartierne ønsker, at der skal være ekstra fokus på
denne gruppe af borgere og deres særlige udfordringer, så de får gavn af det økonomiske opsving og får en
tilknytning til arbejdsmarkedet. Forligspartierne noterer derfor med tilfredshed den hjælp, som virksomhederne får ved, at kommunen udfylder alle de nødvendige dokumenter m.m. i forbindelse med støtted beskæftigelse
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Udbud
Forligspartierne har noteret sig resultatet af trepartsforhandlingerne og er fortsat optagede af, at kommunen har et medansvar for uddannelse af de nye generationer på arbejdsmarkedet – også når opgaven løses
af andre via udbud. Efter Trepartsaftalens implementering den 1 januar 2018 vil forligspartierne sætte konkret fokus på, hvordan kommunen kan medvirke til etablering af flere elev- og praktikpladser bl.a. ved, at
der fremover stilles krav til leverandører ved udbud og konkurrenceudsættelse om, at virksomheder, der
udfører arbejde for kommunen (både drift og anlæg), også tager et uddannelsesansvar. Ligesom kommunen skal stille krav til, at andelen af personale med en relevant uddannelse hos eksterne leverandører som
minimum svarer til andelen hos den kommunale leverandør.

Gentofte – Et godt sted at være barn og ung
Dagtilbud
De fleste børn i Gentofte Kommune er tilmeldt et dagtilbud. Derfor har der igennem mange år været fokus i
budgetaftalerne på kvalitet i dagtilbud med tiltag, som har understøttet kommunens strategi om Tryghed
Leg og Læring. Forligspartierne er tilfredse med det fortsatte arbejde med ’Kvalitet i børnehøjde’, ’Play and
Learn’ og ’En times motion’ og de gode erfaringer, der er med tiltagene. Samtidig noterer partierne sig også
fremdriften i arbejdet med ’Børns møde med scenekunst’, hvor der arbejdes på en aftale med teaterforeningen Filiorum.
Dagtilbudsreformen, som blev indgået i juni 2017, stiller nye krav og giver nye muligheder. Forligspartierne
vil følge op på området i ly af reformen i samarbejde med kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal (’4K-samarbejdet’)i 4K og se på, hvilke muligheder reformen giver for at forbedre vores gode dagtilbud. Ligeledes imødeser forligspartierne med forventning den snarlige afrapportering fra opgaveudvalget
’Forældre i Gentofte – børn 0-6 år’ og vil følge op på, hvordan anbefalingerne fra opgaveudvalget skal indtænkes i det fremadrettede arbejde på dagtilbudsområdet.
Der har i en årrække været arbejdet med Bæredygtig struktur senest med udgangspunkt i de gode anbefalinger fra opgaveudvalget ’Børn-Kvalitet-Struktur’. Forligspartierne anerkender den meget store indsats,
som både ledere og medarbejdere har lagt i at gennemføre de strukturelle ændringer og samtidig øge kvaliteten i det daglige arbejde med børnene. Det har krævet og kræver fortsat en målrettet udvikling af personalets kompetencer. Forligspartierne ønsker, at der skabes endnu bedre vilkår, herunder at der prioriteres
midler til vikardækning til daginstitutionerne for medarbejdere, som er fraværende på grund af kompetenceudvikling, både ved brug af Kvalitetsmidlerne og de kompetencemidler, som blev vedtaget i forbindelse
med justeringen af investeringsoversigten i kommunalbestyrelsen i august 2017.

Skole
Forligspartierne noterer med glæde og tilfredshed, at Gentofte Kommune i samarbejde med Rudersdal og
Gladsaxe kommuner har fået penge af A. P. Møller Fonden til det videre arbejde med Synlig læring. Kendskab til egen progression og viden om, hvordan man arbejder med egen læring er vigtige kompetencer for
børn og unge i deres fremadrettede uddannelse og arbejdsliv.
Antallet af børn og unge med flygtningebaggrund er stigende i Gentofte Kommune ligesom i resten af landet. Fordelingen af de nye borgere i forbindelse med skolestart har givet anledning til en ændret opgave i
indskolingen. Forligspartierne har derfor med projektet ’God skolestart for alle’ afsat ressourcer til at imødegå problemstillingen. Forligspartierne vil fortsat følge området opmærksomt, fordi det er vigtigt, at kommunens nye borgere og deres klassekammerater får en god og tryg start på deres uddannelsesliv, og at der
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allerede fra start fokuseres på: 1) en sproglig indsats, 2) en social- og trivselsmæssig indsats samt 3) en kulturel indsats for alle kommunens skoler, men med særlig opmærksomhed på de skoler, som får flest tosprogede elever i 0. klasse efter sommerferien. Forligspartierne vil derudover fokusere på at udvikle tilbud,
der fremover vil gøre det attraktivt for kommunens tosprogede elever at vælge mellem flere forskellige
skoler.
Gentofte Kommune har i længere tid arbejdet med en anderledes udskoling med fokus på læringslyst,
igangsætteri og fastholdelse af de unges motivation. Senest har forligspartierne i Budgetaftale 2017-2018
nedsat et opgaveudvalg om mål og struktur for fremtidens udskoling. Partierne ser frem til anbefalingerne
fra opgaveudvalget og vil fremadrettet følge op på området og de nødvendige initiativer samt fremadrettet
se på om der er behov for at se på mellemtrinnet for at nå mål for udskolingen.
Arbejdet med udskolingen har også haft et vigtigt fokus på vejledning. Forligspartierne noterer sig med tilfredshed det arbejde der foregår med at integrere uddannelsesvejledning i undervisningen fx i form af
praktikforløb og er opmærksomme på, at en ny forberedende grunduddannelse kan stille yderligere krav
også til rådgivningsopgaven, hvis det nationale mål om flere unge med en erhvervsuddannelse skal nås.

Anbringelse
Gentofte Kommune er stærkt fokuseret på børn og unge i udsatte positioner. Med nedsættelsen af opgaveudvalget om anbringelser i foråret 2017 er der skabt en ramme for at udvikle projekter, hvor familiernes
netværk og lokale frivillige i fællesskab med kommunen kan hjælpe sårbare børn og unge før, under og efter evt. anbringelser. Den indsats vil kunne understøtte den professionelle kommunale indsats, som de seneste år har nedbragt antallet af anbringelser i Gentofte Kommune og øget de forebyggende foranstaltninger. Forligspartierne ser frem til, at opgaveudvalget afsluttes ultimo 2017 og vil følge op på anbefalingerne.

Digital dannelse
I Budgetaftale 2017-2018 er der fokus på digitalisering og dannelse fra ’Digitalisering og læring 0-6 år’ til
’god og respektfuld adfærd på sociale medier’. Forligspartierne er fortsat optagede af digital dannelse.
Selvom langt de fleste børn og unge ved, hvordan man bedst opfører sig, når man kommunikerer digitalt, så
viser de mange skriverier om emnet, at det fortsat er vigtigt at guide generationerne af digitale indfødte.
Det digitale ungekorps, som er etableret i foråret 2017, er et godt eksempel på en måde, hvor unge kan inspirere andre unge til refleksion og dialog om digital dannelse. Ungekorpset består af cirka 20 unge, som er
uddannet til at oplyse og skabe debat om digital trivsel, dannelse og unges udfordringer omkring brug af de
sociale medier. Ungekorpset har i foråret 2017 været på besøg i de fleste 8. klasser på skolerne i Gentofte.
Forligspartierne finder det vigtigt, at indsatsen for digital dannelse sker i øjenhøjde, så den er relevant for
aldersgruppen både i forhold til problemstillinger og kommunikationsformer, og vil også fremadrettet have
fokus på emnet.

Madkultur
Undersøgelser i forbindelse med ’Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 2017-2018’ viste, at de
unge har topplaceringen blandt aldersgrupperne i forhold til bl.a. usunde kostvaner. Forligspartierne er optagede af, hvordan kommunen kan bidrage til børns og unges madkultur, da madkultur sammen med bevægelse er væsentlige faktorer i forhold til sundhed og livskvalitet i voksenlivet.
Forligspartierne finder det vigtigt, at problemstillingen gribes an fra flere vinkler og noterer med tilfredshed, at antallet af børn, som har deltaget i Haver til Maver, er fordoblet i 2017 i forhold til 2016. Det er vigtigt at starte med de allermindste, og i den nyligt vedtagen investeringsplan er der afsat midler til en række
konkrete initiativer, som kan give erfaringer til revideringen af Gentoftes Mad- og Måltidspolitik i 2018.
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Samtidig har en af de bevilgede handlingsplaner i ’Sundhed i Gentofte – Borgerrettet forebyggelse 20172018’, Sunde fællesskaber – i dit lokalområde, fokus på sunde madvaner for børnefamilier og unge. Forligspartierne vil følge nøje med i de opnåede erfaringer og overveje, om der fremadrettet er brug for yderligere initiativer.

En Ung Politik
I Budgetaftale 2017-2018 lagde forligspartierne stor vægt på, at der skal arbejdes målrettet med kommunens ungepolitik. Partierne er tilfredse med, at der arbejdes konkret med de unges ønsker i politikken, og et
vigtigt element er derfor den analyse af tilbud i unges frie tid, som er nyligt afsluttet, hvor de unge er blevet
spurgt om deres syn og behov. Forligspartierne har noteret sig konklusionerne på analysen og ønsker, at
området på den baggrund videreudvikles. Det skal bl.a. vurderes, om partnerskaber kan bidrage til udviklingen.

Unge på kanten
Ligeledes afventer forligspartierne med interesse den igangværende analyse, hvor kommunens unge i udsatte positioner i tråd med en Unge Politiks pejlemærker får mulighed for at sætte ord på, hvad deres behov og fremtidsønsker er.
Forligspartierne vil på baggrund af de analyser, som er gennemført på ungeområdet og de relevante opgaveudvalg se på, hvordan der bedst kan laves en målrettet, sammenhængende og evidensbaseret indsats for
unge i sårbare positioner på tværs af ungeområdet, men også med henblik på de tilbud som stilles til rådighed for kommunens børn og unge, når de bliver unge voksne, så de oplever en sammenhængende indsats,
som kan hjælpe dem videre.

Mobilt ungekontor
At Gentofte Kommune ønsker at være innovative og være til rådighed for borgerne, der hvor de er, er det
mobile ungekontor et godt eksempel på. Forligspartierne anerkender den innovative og samskabende tilgang til ungeområdet, hvor unge, eksterne aktører, som eksempelvis UU Nord, og kommunens medarbejdere kører rundt i kommunen og møder de unge, hvor de er. Der er mange spændende forslag til, hvad det
mobile ungekontor kan anvendes til, og forligspartierne vil sammen med de unge følge erfaringerne med
interesse.

Idræt og bevægelse
I Gentofte Kommune er der fokus på idræt og bevægelse og betydningen for livskvalitet, sundhed og læring. Borgerne prioriterer bevægelse, hvilket illustreres af at idrætsforeningerne har fået 3.200 nye medlemmer i løbet af det sidste år. Forligspartierne anerkender det store arbejde på tværs af hele organisationen for at fremme målsætningen om ’Én times motion for alle’.
For yderligere at sætte fokus på bevægelse har Gentofte Kommune indgået en aftale med Danmarks Idræts
Forbund og DGI om at være visionskommune. Tankegangen bag visionskommunekonceptet om at få flest
mulige borgere til at være fysisk aktive gennem indsatser på alle forvaltningsområder, harmonerer godt
med den måde, vi arbejder i Gentofte Kommune, eksempelvis når social og sundhedsområdet samarbejder
med idrætsområdet om, hvordan motion kan bruges til at styrke sundheden hos udsatte målgrupper.
Den nye Idræts- og bevægelsespolitik blev vedtaget i juni 2017 på baggrund af en stor indsats i opgaveudvalget Ny idræts- og bevægelsespolitik. Opgaveudvalget har bl.a. udmøntet sig i to nye indsatsområder, der
kommer til at sætte retningen for de kommende fire år: Faciliteter og partnerskaber. I forlængelse heraf
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igangsættes den undersøgelse af det generelle behov for idrætsfaciliteter i hele kommunen, herunder
kunstgræsbaner og klubhuse, som forligspartierne aftalte med Budgetaftale 2017-2018. Med forligspartiernes investeringsaftale i juni 2017 er der allerede afsat midler til mange yderligere faciliteter. Forligspartierne vil på baggrund af undersøgelsen overveje, hvordan borgernes mulighed for bevægelse kan understøttes fremover, så Gentofte Kommunes mål for visionsaftalen om at hæve andelen af idrætsaktive i kommunen med mindst 8 % samt foreningsdeltagelsen med mindst 10 % kan indfries. I 2018 vil Kildeskovshallen
indføre studierabat og bedre vilkår for daginstitutioner, som vil bruge svømmehallen for at sikre gode
idrætsvaner tidligt i livet.

Det gode liv - i nye rammer på Bank-Mikkelsens Vej
Forligspartierne notere sig med glæde fremdriften på Bank-Mikkelsens Vej. Gamle bygninger er blevet revet ned, og første spadestik til byggeriet er taget. Fase 1, som omfatter 48 boliger, hvor de 24 af boligerne
er målrettet et nyt tilbud til mennesker med autismespektrumforstyrrelse, kan tages i brug i efteråret 2018.
Derefter kan vi gå i gang med fase 2, der består af 72 boliger. De forventes ibrugtaget ved årsskiftet
2019/20. Tilsvarende har børnehuset været i udbud, og der er blevet meddelt anlægsbevilling. Børnehuset
forventes klar primo 2019.
Forligspartierne ser frem til at få et område, som er hjemligt og varieret, hvor alle boliger ligger i stueplan
og får adgang til fælleshaver og egne terrasser, og hvor vi samtidigt forbedrer arbejdsmiljøet for medarbejderne.

Rehabilitering og Recovery
Forligspartierne glæder sig over, hvordan digitalisering bidrager til selvhjulpenhed hos borgere med handicap og psykisk sygdom. Gentofte Kommune arbejder sammen med Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal
kommuner om virtuel bostøtte, som starter op i Gentofte Kommune i andet halvår af 2017. Sammen med
det uvisiterede tilbud, som er etableret på baggrund af Budgetaftale 2017-2018, i Café Stolpen og Sundhedscenter Hvide Hus giver det borgerne mulighed for at modtage hjælp og støtte, når der er behov for
det, hvad enten der er brug for professionel hjælp, eller mere brug for råd og vejledning fra ansatte og tidligere brugere af socialpsykiatrien.

Sundhed i Gentofte
Begge opgaveudvalg om Sundhed i Gentofte er nu færdige. Arbejdet er bl.a. mundet ud i en vision for sundhed i Gentofte: ”Sammen skaber vi livskvalitet og flere gode leveår for borgerne i Gentofte Kommune”. Visionen afspejler sig i de strategiske målsætninger, som er sat op for forebyggelse og behandling.
Forligspartierne vægter sundhed højt og finder det vigtigt, at der i Gentofte Kommune er skarpt fokus både
på forebyggelse og målrettet behandling af hensyn til øget livskvalitet for den enkelte, men også for at
kommunens ressourcer til sundhedsområdet kan fokuseres til dem, der har mest brug for dem.
Forligspartierne har allerede i Budgetaftale 2017-2018 og i den netop vedtagne tilpasning af investeringsoversigten for 2017-2020 afsat midler til både forebyggelse i form af endnu bedre muligheder for bevægelse og til genoptræning og rehabilitering i form af den forestående modernisering af Tranehaven. Forligspartierne er enige om at opretholde fokus på sundhedsområdet fremadrettet.
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Et værdigt ældreliv
Befolkningsprognosen for Gentofte Kommune viser, at antallet af seniorer er stigende, og fra 2021 vil også
antallet af borgere over 85 år stige. De ældre borgere i Gentofte Kommune er generelt sunde og aktive,
men selvom man kan gøre meget selv for at forebygge, så stiger behovet for pleje og omsorg med alderen.
Det stiller krav til kommunens faciliteter - både genoptræningsfaciliteter og plejeboliger, og derfor vedtog
forligspartierne med budgetaftale 2017-2018, at Tranehaven skal istandsættes. Ved istandsættelsen af Tranehaven ombygges de nuværende to-sengsstuer til en-sengsstuer. Oprettelsen af en-sengsstuer vil give en
klar styrkelse af rehabiliteringsmulighederne og bedre indlæggelsesforløb for borgerne. Desuden vil ensengsstuer gøre det betydeligt lettere at sikre mod spredningen af sygdomme og multiresistente bakterier,
der er en stigende udfordring. Samlet set vil moderniseringen betyde et fremtidssikret rehabiliteringscenter, som tager hensyn til den enkelte borgers værdighed og integritet. Forligspartierne noterer sig med tilfredshed, at planlægning og dialog med de involverede aktører skrider fremad.
Forligspartierne er ligeledes optagede af, at der udvises rettidig omhu i forhold til antallet og typen af plejeboliger, så der er tilstrækkelige og gode faciliteter til kommunens ældre borgere, når de får behov for at
flytte fra eget hjem til en plejebolig. I forbindelse med moderniseringen af Tranehavens lægges Ordruplund
sammen med Tranehaven, og et nyt plejeboligafsnit opføres ved Jægersborghave. Prognoserne for plejeboliger viser et øget behov. Forligspartierne ønsker derfor at udvide Jægersborghave med i alt 72 plejeboliger
i det nye plejeboligafsnit.

Fokus på miljø
Bæredygtighed
Gentofte Kommune har fokus på affaldssortering og genbrug. Kommunens genanvendelsesprocent lå i
2016 på 37 pct., og 95 pct. af alle villaer og rækkehuse er tilmeldt affaldssorteringsordningen, som nu også
er ved at blive udrullet i kommunens etageejendomme.
Affaldssortering på kommunens institutioner indgår som et led i kommunens bæredygtighedsarbejde og
’Ren By – Hver Dag’. Der er i 2017 igangsat et pilotforsøg med sortering af affald på udvalgte institutioner.
Forligspartierne vil med interesse afvente evalueringen af forsøget sidst på året og anbefalingerne i forhold
til en evt. udrulning af affaldssortering på alle institutioner. Der tages i den forbindelse stilling til det hermed forbundne investeringsbehov.

Energihandlingsplan
Forligspartierne lægger vægt på fortsat at reducere udledningen af CO2 fra kommunens bygninger mm. Når
den nye energihandlingsplan, som skal gælde for perioden 2018-2025, er vedtaget, vil forligspartierne følge
op med de nødvendige initiale investeringer finansieret af investeringsbeholdningen, som tilbagebetales via
reduktioner i driftsbevillingerne som følge af lavere energiudgifter.
Parallelt skal der ses på mulighederne for at opnå energibesparelser i kommunens vejbelysning ved overgang til LED-belysning.

Fjernvarme
Forligspartierne bakker fortsat op om planen for udbygning af fjernvarmenettet til at dække hele kommunen, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2010. At borgerne også bakker op om planen og ønsker fjernvarme ses tydeligt. 85 pct. af borgerne på de seneste tilsluttede veje har valgt at tilslutte sig fjernvarme.
Forligspartierne finder det derfor utilfredsstillende, at Energistyrelsens nye samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger forhindrer en videre udbygning af fjernvarmenettet. Miljø- og klimavenlig fjernvarme
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er i tråd med Gentofte Kommunes mål om at være en miljø- og klimavenlig kommune, der bidrager til opfyldelse af de internationale klimaforpligtelser.
Forligspartierne ser frem til, at Energistyrelsen ændrer beregningsforudsætningerne, så de planlagte nye
faser af fjernvarmeudbygningen kan vedtages og igangsættes til glæde for borgerne.

Trafiksikkerhed
Gentofte Kommune vedtog i 2016 en ny trafiksikkerhedsplan for 2017-2020, som har fokus på fem temaer.
Der er med deltagelse af medlemmer fra opgaveudvalget udarbejdet en handleplan, som beskriver, hvordan planen skal udmøntes. De første indsatser sættes i gang i perioden 2017-2018, hvor der er afsat midler
til trafiksikkerhedsarbejdet. Forligspartierne vil følge arbejdet og tage stilling til den videre udmøntning af
handleplanen og den hermed forbundne finansiering.
Tilsvarende vil forligspartierne under kommende budgetter vurdere, i hvilken tidsperiode puljen til belægninger og puljen til vejafvanding skal tilføres midler med henblik på at kunne prioritere de nødvendige belægningsarbejder.
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