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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
1 Åbent

Meddelelser fra formanden

046695-2013

_______________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
2 Åbent

Forslag til lokalplan 347 for Ermelundshusene. Offentlig høring

034641-2013

Resumé
På foranledning af Ermelundshusenes Ejerlaug er der udarbejdet forslag til en lokalplan for den
bevaringsværdige rækkehusbebyggelse Ermelundshusene. Der skal tages stilling til, om
lokalplanforslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund
På Byplanudvalgets møde den 2. februar 2012, pkt. 3, blev det ensstemmigt vedtaget at udarbejde
et forslag til en lokalplan for Ermelundshusene. Lokalplanen skulle udarbejdes i samarbejde med
ejerlauget.
Ermelundshusene er opført i 1949 af arkitekterne Viggo Møller Jensen og Mogens Blach-Petersen
og fremtræder med 36 boliger i 1½ til 2 etager i gule sten med 45 grader sadeltag belagt med
vingetegl. Bebyggelsen er opdelt i sektioner placeret i et grønt, parklignende anlæg, som en tidlig
forløber for den nutidige tæt/lav bebyggelse. Der er tale om en af kommunens mest karakterfulde
rækkehusbebyggelser.
På baggrund af et oplæg fra ejerlauget august 2012 er der foretaget en grundig kortlægning af
bebyggelsens konstruktive og arkitektoniske detaljer. På det grundlag er der udarbejdet forslag til
lokalplan 347 for Ermelundshusene.
Lokalplanens formål er at bevare bebyggelsens arkitektoniske og landskabelige kvaliteter. Med et
sæt detaljerede bestemmelser for bebyggelsens ydre udformning er der tilvejebragt et godt værktøj
for den fremadrettede sikring af bebyggelsens karakter, herunder især regler for fornyelse af
murværk og tagbelægning samt isætning af tagvinduer.
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Lokalplanområdet er sammenfaldende med område 4.B21 i Kommuneplan 2013, der fastlægger
anvendelsen til boligformål, tæt/lav. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udpeget som
bevaringsværdigt bymiljø, og bebyggelsen er bevaringsværdig (karakteren 2).
Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 152 for et område ved Ibstrupvej, Ermelundsvej,
Soløsevej og Solbakkevej, bekendtgjort 17. april 2002. Lokalplan 152 aflyses ved den endelige
vedtagelse af Lokalplan 347.
Ejerlaugets bestyrelse oplyser, at man i lokalplanforslagets høringsperiode vil afholde møde for
foreningens medlemmer.

Vurdering
De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være
status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. Der er på denne baggrund ikke fundet
anledning til gennemførelse af en niljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og
programmer.
Plan og Byg foreslår, at forslaget udsendes i 8 ugers offentlig høring.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forslag til lokalplen 347 for Ermelundshusene vedtages og udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 29. januar 2014 kl. 17.00
Byplanudvalget møde den 29. januar 2014.
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 17. februar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 17. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

_______________________
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Bilag
LP 347 forslag

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
3 Åbent
Forslag til lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej,
Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Offentlig høring
024435-2013

Resumé
Plan og Byg har udarbejdet et forslag til Lokalplan 358 med det formål at bevare et området
mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej som et attraktivt boligområde med
villabebyggelse.
Der skal tages stilling til, om forslaget skal udsendes i offentlig høring.

Baggrund
Byplanudvalget har på sit møde den 2. februar 2006, pkt. 1, enstemmigt bemyndiget Plan og Byg
til at udarbejde lokalplaner for villaområder med en høj andel af bevaringsværdige bygninger som
en opfølgning på Kommuneatlas og Kommuneplan 2013.
Plan og Byg har udarbejdet forslag til Lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej,
Kildegårdsvej og Hans Jensens Vej. Lokalplanområdet omfatter 379 ejendomme med et samlet
areal på ca. 36 ha ekskl. vejarealer. Området indeholder 83 bevaringsværdige bygninger,
svarende til hver femte bygning.
Formålet med lokalplanen er at fastholde området som et attraktivt villaområde for helårsbeboelse,
herunder at sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning i området. Derudover skal
lokalplanen sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets karakter. Endvidere skal lokalplanen sikre
områdets grønne vejbilleder.
Lokalplanområdet ligger i Hellerup bydel og udgør en del af enkeltområde 1.B41 i Kommuneplan
2013, som fastlægges til boligformål - villabebyggelse. Nærværende lokalplan er i
overensstemmelse med rammebestemmelserne i kommuneplanen.

Vurdering
De miljømæssige konsekvenser ved en realisering af lokalplanens bestemmelser vurderes at være
status quo for områdets miljø lokalt såvel som regionalt. Der er på denne baggrund ikke fundet
anledning til gennemførelse af en miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og
programmer.
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Plan og Byg foreslår, at forslaget udsendes i 8 ugers offentligt høring.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forslag til Lokalplan 358 for et område mellem Bernstorffsvej, Kildegårdsvej og Hans Jensens
Vej vedtages og udsendes i offentlig høring.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 29. januar 2014 kl. 17.00
Byplanudvalget møde den 29. januar 2014.
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 17. februar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 17. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

_______________________
Bilag
LP 358 forslag

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
4 Åbent

Anlægsbevilling til skateboardbanen ved Gentofte Sportspark

015215-2012

Resumé
Gentofte Kommune udvikler og moderniserer idrætsfaciliteterne for unge selvorganiserede på
skateboardbanen Helligdommen/Jägers ved Gentofte Sportspark.
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Der har været afholdt to licitationer for henholdsvis udearealer og lethal på området og der er
indgået aftale med LK Gruppen om anlæg af udeareal. På baggrund af de modtagne tilbud på
bygning af lethal indstiller Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid, at der indgås aftale med
NHH enterprise om opførsel af lethal. I forbindelse med dette søges om supplerende
anlægsbevilling samt indtægtsbevilling af indtægter fra Lokale- og Anlægsfonden (LOA).

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budgetvedtagelsen for GentoftePlan 2012 at
afsætte 7,000 mio. kr. til udvikling af skaterfaciliteter. I første omgang var der fokus på områderne
Helligdommen/Jägers, Holmehaven og vandtårnet på Ræveskovsvej, men efterfølgende er det
besluttet, at indsatsen koncentreres omkring Helligdommen.
En gruppe unge selvorganiserede har været inddraget i en brugerproces og på baggrund af denne,
er der tegnet et projektforslag, som imødekommer brugernes ønsker samt Gentofte Kommunes
krav til området.
Undervejs i processen er der opstået mulighed for samarbejde med LOA om at udvikle en
prototype på en lethal. Et overdækket og afskærmet areal vil give de unge selvorganiserede gode
vilkår for aktivitet hele året, og det er blevet prioriteret at udvide projektet med en lethal designet af
tegnestuen Vandkunsten.
Da muligheden for samarbejde med LOA om opførelse af en lethal budgetteret til 5,000 mio. kr.
opstod, afsatte Kommunalbestyrelsen yderligere 5,000 mio. kr. i GentoftePlan 2013 til lethallen
samt en indtægt på 2,500 mio. kr. i tilskud fra LOA.
Det blev på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2012, pkt. 13 vedtaget at anlægsbevilge
0,800 mio. kr. til rådgivning på projektet.
Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 25. november 2013, pkt. 2 anlægsbevilget 6,520 kr.
til anlæg, og der er indgået kontrakt med LK gruppen om udførelse af udearealerne. På samme
møde blev det besluttet at frigivne midler, 0,500 mio. kr. til renovering af Holmehaven, overføres til
projektet på Helligdommen/Jägers.
I alt er der således tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 7,820 mio. kr.
De modtagne bud i licitationen på lethallen var højere end forventet, og af den grund er processen
blevet forskudt. Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid har målrettet arbejdet på at reducere
i omkostninger ved opførsel af lethal samtidig med stadig at imødekomme brugernes ønsker om
funktionalitet. Endvidere har Gentofte Kommune ansøgt LOA om yderligere midler til at dække de
øgede omkostninger. LOA tildelte i december 2013 Gentofte Kommune yderligere 0,411. mio. kr.
Økonomi
Budgettet for det samlede projekt efter licitationen er 14,600 mio. kr. Gentofte Kommune har afsat
12,040 mio. kr. til det samlede projekt, inkl. tilskud på 2,500 mio. kr. fra LOA. Dette giver en forskel
på 2,560 mio. kr. Forskellen mellem de 14,600 mio. kr. og 12,040 mio. kr. på 2,560 mio. kr. kan
finansieres dels af det yderligere tilskud fra LOA på 0,411 mio. kr., dels ved overførsel af
uforbrugte rådighedsbeløb afsat til Gentofte Sportspark på 2,149 mio. kr.
Foreslået finansiering
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Det samlede projekt til skatefaciliter på Helligdommen foreslås finansieret på følgende måde:
Rådighedsbeløb afsat i 2012 og 2013 (hvoraf LOA betaler 2,500 mio. kr.)

12,040 mio. kr.

Overførsel fra uforbrugt rådighedsbeløb fra fase 1, Gentofte Sportspark

1,849 mio. kr.

Overførsel fra LAR-projekt fase 2, Gentofte Sportspark

0,300 mio. kr.

Yderligere tilskud fra LOA

0,411 mio. kr.

I alt

14,600 mio. kr.

Som nævnt er der tidligere givet anlægsbevillinger på i alt 7,820 mio. til skaterfaciliteter på
Helligdommen. Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid anmoder om anlægsbevilling på det
resterende beløb, 6,78 mio. kr., med henblik på, at der indgås kontrakt med NHH Entreprise om
opførelse af lethal.
Genbevilling af uforbrugte rådighedsbeløb fra Gentofte Sportspark og udvikling af skaterfaciliteter
bliver søgt overført fra 2013 til 2014 i forbindelse med den generelle genbevillingssag, som
forventes forelagt i marts 2014.

Vurdering
Gentofte Ejendomme og Børn, Unge og Fritid vurderer, at projektet opfylder visionerne for området
og brugernes ønsker samt at reduktioner i projektet vil forringe funktionskvaliteten på anlægget.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme indstiller
Til Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At der gives supplerende anlægsbevilling til skaterfaciliteter på Helligdommen på 6,78 mio.
kr. finansieret af ovenstående forslag til finansiering.
2. At der gives indtægtsbevilling på 2,911 mio. kr. finansieret af det samlede tilskud fra
Lokale- og Anlægsfonden.

Tidligere beslutninger
Kultur- og fritidsudvalget den 5. februar 2014 kl. 17.00
Kultur- og fritidsudvalget den 5. februar 2014
Pkt. 1 - 2. Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 17. februar 2014 kl. 17.00
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Økonomiudvalget den 17. januar 2014
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

_______________________
Bilag
Illustration lethal og areal
Skema 4, Skatefaciliteter Januar 2014

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
5 Åbent
Det gode liv i nye rammer, Moderniseringsplan for Bank Mikkelsens
Vej området
003335-2014

Resumé
Der forelægges en plan for arbejdet med moderniseringsplanen i 2014 samt en indstilling om en
anlægsbevilling til gennemførelse af planen for 2014 aktiviteterne.

Baggrund
Der blev på investeringsoversigten i budgettet for 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1.875.000 kr. til
udarbejdelse af moderniseringsplanen for sociale institutioner og botilbud.
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2012 pkt. 10 blev det enstemmigt vedtaget at
frigive anlægsbevilling til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige
tiltag i 2012.
På Socialudvalgsmødet den 8. november 2012 pkt. 3 fik Socialudvalget en orientering om
projektets fremdrift og planerne for 2013 til drøftelse.
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2013 pkt. 9 blev det enstemmigt vedtaget at
frigive anlægsbevilling til projektledelse, teknisk rådgivning og diverse akutte, bygningsmæssige
tiltag i 2013.
På Kommunalbestyrelsens møde den 25. februar 2013, pkt. 9, blev det desuden enstemmigt
vedtaget, at muligheden for, at der også kan opføres almene familieboliger undersøges, som en
del af det videre arbejde med moderniseringsplanen for Bank-Mikkelsens Vej området.
På fællesmøde for Socialudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Byplanudvalget og Økonomiudvalget
den 23. september 2013 blev et scenarium for udbygning og modernisering af Bank-Mikkelsens
Vej området forelagt til drøftelse, og udvalgene vedtog følgende:
Børne – og Skoleudvalget godkendte enstemmigt scenariet som grundlag for det videre arbejde
med planen.
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Socialudvalget godkendte med 3 stemmer for (C) og (A) og 1 stemme imod (B) scenariet som
grundlag for det videre arbejde med planen.
Byplanudvalget godkendte enstemmigt, at der indkaldes forslag og ideer med henblik på at ændre
kommuneplanens rammer til boligformål, samt at der udarbejdes en redegørelse for områdets
bevaringsforhold, således at omfanget af nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse kan ligge fast
inden udskrivning af arkitektkonkurrencen.
Økonomiudvalget bemyndigede Jura til at indgå aftale med en almen boligorganisation om frasalg
af grund og bygninger med henblik på etablering af 45-60 almene familieboliger beliggende langs
Sognevej, betinget af Kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema A, B og C. Marie Louise
Andreassen (B) stemte imod.
I januar er en sag om udsendelse af kommuneplantillæg og miljøvurdering i offentlig høring blevet
behandlet på Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Miljøvurderingen indeholder bl.a. en redegørelse for diverse forhold vedr. nedrivning af
bevaringsværdig bebyggelse i området, samt i hvilket omfang der kan bygges nyt i nærheden af
Gammelmosen.
Kommende proces:
De aktiviteter der skal gennemføres i 2014 er følgende:
1.

Færdiggørelse af det værdibaserede program for projektet med inddragelse af brugere,
medarbejdere og øvrige interessenter

2.
3.

Udbud af og afholdelse af arkitektkonkurrence
Udarbejdelse af lokalplanforslag med udgangspunkt i resultatet af arkitektkonkurrencen

4.

Indledende dialog med boligselskaber forud for udbud af byg- og driftsherreopgaven vedr.
de almene familieboliger

Vurdering
Social og Sundhed, Børn, Unge og Fritid og Gentofte Ejendomme vurderer, at planen for arbejdet i
2014 vil etablere et godt grundlag for det videre arbejde med lokalplan og planlægning af de
fremtidige byggeprojekter i området.

Indstilling
Social & Sundhed, Børn, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:
1. At Planen for arbejdet i 2014 godkendes.
Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At Planen for arbejdet i 2014 godkendes.
2. At der gives anlægsbevilling til arbejdet i 2014 på 3.5 mio. kr. med finansiering fra det afsatte
rådighedsbeløb i budget 2014 til Moderniseringsplanen.

Tidligere beslutninger
Børne- og Skoleudvalget den 3. februar 2014 kl. 17.00
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Pkt. 1: Vedtaget. Irene Lütken (A) tog forbehold. Poul V. Jensen (I) stemte imod idet han
ønsker en anden fremgangsmåde, hvor vi inddrager rådgivere, der har vist kompetence på
området og har involveret brugere i de projekter, de har gennemført, for derved at bygge
videre på allerede gennemførte projekter, for at spare konsulentydelser. Jeanne Toxværd
(Ø) stemte imod idet at budgetrammen på 1,3 mio. kr. til finansiering af eksterne
proceskonsulenter kunne spares ved ansættelse af personer med egnede kvalifikationer, og
et skærpet tilsyn med udgifterne undervejs.
Pkt. 2 - 3: Anbefales til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Socialudvalget den 6. februar 2014 kl. 17.00
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med 5 stemmer for
(C+A). Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod idet, at
budgetrammen på 1,3 mio. kr. til finansiering af eksterne proceskonsulenter kunne spares
ved ansættelse af personer med egnede kvalifikationer, og et skærpet tilsyn med udgifterne
undervejs. Der må og skal være et skærpet tilsyn med den økonomiske forvaltning af de
bevilligede 139 millioner der er bevilliget til projektet, således, at det ikke forløber som
tidligere byggesager igangsat af de forrige Kommunalbestyrelser.

Økonomiudvalget den 17. februar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 17. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Mogens Vad (V) tog forbehold.

_______________________
Bilag
Notat anlægsbevilling februar 2014 BMV
Notat vedr. scenarium for modernisering af Bank-Mikkelsens Vej

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
6 Åbent

HIK opførelse af boblehal

004576-2014

Resumé
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Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt på sit møde den 16.december 2013, punkt 17 at stille
kommunegaranti for det lån, som HIK ønsker at optage til finansiering af en boblehal samt
etablering af LED-belysning.
Det har vist sig mest hensigtsmæssigt samlet set at Gentofte Kommune står for opførelsen af
hallen, da kommunen derved vil få indflydelse på tilrettelæggelsen af byggeriet. Der ansøges
derfor om en anlægsbevilling, jf. bilag 3, til opførelse af boblehal og etablering af LED-belysning.

Baggrund
Det har vist sig mest hensigtsmæssigt samlet set at Gentofte Kommune står for opførelsen af
hallen, herunder da kommunen derved vil få indflydelse på tilrettelæggelsen af byggeriet.
Boblehallen stilles til rådighed for HIK mod betaling af en leje på ca. 400.000 kr. årligt, idet der
foretages regulering i forhold til kommunens endelig udgift i sagen.
HIK vil være ansvarlig for den praktiske og økonomiske drift og vedligeholdelse af boblehallen og
LED-belysningen. Der indgås en driftsaftale med HIK herom.
Boblehallen placeres over bane 3 og 4, som ombygges til hardcourtbaner. På den måde kan
brugerne/spillerne få udbytte af en længere tennissæson ved overdækning med en boblehal af
disse baner fra september til april.
Anlægssum inkl. omkostninger fremgår af bilag 3.
Etableringen af boblehallen udbydes som 2 hovedentrepriser i indbudt licitation med 3-5 bydende.
De to entrepriser omhandler:
·
·

Terrænarbejder, etablering af fundament og hardcourtbaner
Boblehallen, tilslutning til eksisterende hal og teknik

Det skal bemærkes, at antallet af potentielle leverandører/entreprenører af boblehaller er
begrænset, hvorfor antallet af bydende på denne entreprise, vil være i den lave ende.
I henhold til kommunens anlægsregler, vil der normalt, i en sag som denne, indledningsvist
ansøges om en projekteringsbevilling og først på et senere tidspunkt (efter licitation) ansøges om
den egentlige anlægsbevilling.
Af hensyn til projektets fremdrift søges, allerede nu, én samlet anlægsbevilling til projektets
gennemførelse. Hermed undgås, at behovet for yderligere politiske behandlinger hen over
sommeren forlænger processen/projektet med 1-2 måneder.

Vurdering
Anlæg af 2 hardcourtbaner og boblehal:
Gentofte Ejendomme har ansøgt om byggetilladelse til projektet. Forinden Bygningsmyndigheden
kan færdigbehandle sagen, skal der gennemføres en nabohøring.
Bygningsmyndigheden har derfor sendt planen om etablering af boblehallen i partshøring hos
ejerne af ejendommen Hartmannsvej 37A. Høringsfristen udløber den 18. februar 2014, hvorefter
Bygningsmyndigheden træffer afgørelse i sagen.
LED belysning i eksisterende tennishaller:
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Ved konvertering af belysningen i eksisterende haller vil man kunne opnå en årlig driftsbesparelse
på el som forventeligt er i størrelsesordnen ca. kr. 200.000,- pr. år som reguleres i driftstilskuddet
til forbrug til ejendomsdrift til HIK.
Tidsplan:
I forhåbning om at påvirke spillesæsonen i foråret og sommeren 2014 mindst muligt, påbegyndes
anlægsarbejder primo september, og forventes klar til ibrugtagning ultimo 2014.
LED belysningsprojektet forventes udbudt og etableret sideløbende med hardcourtbaner og
boblehal.

Indstilling
Børn Unge og Fritid indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der gives en anlægsbevilling til etablering af boblehallen, jf. bilag 3 med finansiering over de
deponerede midler til garantistillelse vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 16. december 2013.

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 17. februar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 17. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

_______________________
Bilag
Bilag 1 - Tidsplan Hartmannsvej 37 - Projekt Hardcourtbaner boblehal lys
bilag 2 -Tegninger af ny vinterhal
bilag 3 - Budgetoversigt - Boblehal over 2 hardcourtbaner

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
7 Åbent

Måltal til Beskæftigelsesplan 2014

048520-2013

Resumé
Gentofte Kommune skal hvert år udarbejde en strategiplan for det kommende års
beskæftigelsesindsats – den såkaldte beskæftigelsesplan. Planen for 2014 er godkendt af
Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2013, dog uden måltal for planens fire

Side 13 af 21

overordnede beskæftigelsesmål. Disse måltal skal fremlægges til godkendelse i Erhvervs- og
Beskæftigelsesudvalget/Kommunalbestyrelsen med henblik på, at blive offentliggjort i
Beskæftigelsesplan 2014 i henhold til loven.

Baggrund
Beskæftigelsesområdet påvirkes af nationale såvel som internationale økonomiske konjunkturer og
beskæftigelsesplanen baseres derfor dels på egne analyser og vurderinger, dels på eksterne
prognoser og data stillet til rådighed af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På
tidspunktet for beskæftigelsesplanens udarbejdelse (medio 2013) er der således stor usikkerhed
forbundet med at skulle fastlægge konkrete måltal halvandet år frem i tiden (december 2014). Det
er derfor Social og Sundheds erfaring, at de mest ambitiøse og samtidig mest realistiske måltal
opnås ved at fastsætte måltallene i starten af året i forbindelse med beskæftigelsesplanens
offentliggørelse.
For 2014 har beskæftigelsesministeren udmeldt følgende fire politiske målsætninger:
1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en
erhvervskompetencegivende uddannelse.
2. Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres
3. Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.
4. Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen
Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har udmeldt, at kommunerne indtil videre skal
afvente målfastlæggelsen for målsætning 1, hvorfor der kun er udarbejdet måltal for de tre øvrige
målsætninger.

Vurdering
Gentofte Kommune har udarbejdet måltal på baggrund af en række analyser og prognoser, blandt
andet fra Økonomi og Indenrigsministeriet og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland
samt på baggrund af egne data. Dette udgør det bedst mulige grundlag at vurdere den kommende
ledighedsudvikling samt fastlægge niveauet for ministermålene.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Kommunes måltal til Beskæftigelsesplan 2014 godkendes.

Indstillingen vil foreligge til Kommunalbestyrelsens møde den 24. februar 2014.

Tidligere beslutninger
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19. februar 2014 kl. 17.00
Beslutning foreligger endnu ikke

_______________________
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Bilag
Bilag 4.2 Beskæftigelsesplan 2014
Bilag 4.1 Måltal til beskæftigelsesplan 2014

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
8 Åbent
Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelse i
folkeskolen i Gentofte kommune
037466-2013

Resumé
Undervisningsministeriet har 14. januar 2014 udsendt Bekendtgørelse nr. 28 af 14/1-2014 om valg
af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen. Bekendtgørelsen rummer en række
ændringer af procedurerne for valg af forældrerepræsentanter og ophæver den hidtidige
bekendtgørelse. Kommunalbestyrelsen skal derfor sammen med skolernes bestyrelser beslutte
nye regler for valg af forældrerepræsentanter med udgangspunkt i bestemmelserne i den nye
bekendtgørelse. Børn, Unge og Fritid indstiller forslag til nye regler for valg af
forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne til Børne- og Skoleudvalget og
Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 22. februar 2010, punkt 8 på dagsordenen, en
række ændringer af proceduren for afholdelse af valg af forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser. Ændringerne var foranlediget af en ny bekendtgørelse og vedrørte:
1) Afholdelse af forskudte valg
2) Udpegning af formænd for valgbestyrelserne på skolerne
3) Kommunalbestyrelsens udpegning af en central koordinator
4) Opstilling af kandidater på forældremøder
5) Afholdelse af elektroniske valg over internettet
Ordinære valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne afvikles l foråret efter
kommunalvalget.
Med den nye bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet skal nye regler for valg af
forældrerepræsentanter tilføjes som bilag til Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes
folkeskoleværen. Ændringer af vedtægten sker ved en høring i skolebestyrelserne og en
vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.
Da Undervisningsministeriets udsendelse af bekendtgørelsen den 14. januar sker umiddelbart før
det forestående valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne, er der kun meget kort tid til
udarbejdelse af nye regler og drøftelser herom med skolebestyrelserne. Derfor vurderer Børn,
Unge og Fritid, at det er hensigtsmæssigt, at der til valget i 2014 udarbejdes nye regler, hvor der er
ændret mindst muligt og indstiller samtidig til en afkortet hørings- og vedtagelsesprocedure.
Den nye bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen giver
kommunerne betydeligt friere rammer til at tilrettelægge valg af forældrerepræsentanter.
I den gamle skolebestyrelsesbekendtgørelse var der fastsat en detaljeret valgprocedure med en
lang række frister. I den nye bekendtgørelse er det op til Kommunalbestyrelsen at fastsætte regler
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for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne. Reglerne fastsættes efter godkendelse
fra de berørte skolebestyrelser og skal blandt andet vedrøre, hvem der har ansvaret for at
gennemføre valget, valgtidspunktet, afstemning m.m.
Den ny bekendtgørelse skal ses i sammenhæng med skolereformen og giver
Kommunalbestyrelsen mulighed for sammen med skolerne og bestyrelserne at drøfte og
tilrettelægge rammer for samarbejde med forældre, valgregler og repræsentationen i
skolebestyrelser, så det understøtter de lokale skolepolitiske visioner. Det er således nu muligt at
udpege repræsentanter fra lokalsamfundet, som fx foreningsledere og erhvervsledere til
skolebestyrelserne. Et nyt grundlag for forældresamarbejde, valgregler og repræsentation i
skolebestyrelserne bør ske i samarbejde og dialog med skolebestyrelserne, og det er en dialog
som oplagt bør indgå i arbejdet med implementering af skolereformen i det kommende skoleår.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid foreslår, at dialogen med skolerne om et eventuelt nyt grundlag for
forældresamarbejde, valgregler og repræsentation i skolebestyrelserne, indgår i Børne- og
Skoleudvalgets løbende dialog med skolebestyrelserne, således at eventuelt nyt grundlag kan
være klar i god tid til det forskudte valg i 2016.
Det er Børn, Unge og Fritids vurdering, at hvis valget skal gennemføres efter en hensigtsmæssig
tidsplan, skal valgprocedurerne igangsættes primo marts 2014. Det foreslås derfor:
 at det aktuelle valg af forældrerepræsentanter i 2014, grundet den korte tid, der er til
rådighed, gennemføres efter regler tæt op af den tidligere bekendtgørelse. Dog med en
forenkling og tilpasning af relevante procedurer, så de understøtter det elektroniske valg.
Den væsentligste ændring i forslaget til nye regler er, at det er frivilligt for skolerne at holde
opstillingsmøder på forældremøder eller ved valgmøde, når blot de sikrer, at forældrene er
underrettet om valgprocedure, tidsfrister osv. Opstilling på forældremøder er aldrig blevet
brugt på skolerne, og der har ved de seneste valg, næsten intet fremmøde været på
skolerne til valgmøderne. Det er således op til skolerne, at finde andre og nye måder at
engagere og motivere forældre til at deltage og opstille som kandidater til skolebestyrelsen.
Forslag til nye regler fremgår af bilag 1.
 at der gennemføres konsekvensrettelser i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes
folkeskolevæsen § 3, som beskrevet nedenfor.
 at høring af skolebestyrelser om ændringen i Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes
folkeskolevæsen og det nye bilag til vedtægten foregår elektronisk via e-mail umiddelbart
efter behandling af indstillingen i Børne- og Skoleudvalget og før behandling på
Kommunalbestyrelsens møde d. 24. februar 2014.
Børn, Unge og Fritid foreslår, at første sætning i § 3 stk. 1 i Vedtægt for styrelsen af Gentofte
Kommunes folkeskolevæsen ændres til ”Forældrerepræsentanter og stedfortrædere vælges efter
reglerne i bilag G, hvortil der henvises.” som erstatning for den nuværende sætning, der lyder ”
Forældrerepræsentanter og stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets
Bekendtgørelse nr. 114 af 26. januar 2010, hvortil der henvises.” Vedtægten kan læses i sin fulde
længde på www.gentofte.dk

De foreslåede regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne er udfærdiget med
udgangspunkt i de hidtidige regler. Den nye bekendtgørelse nr. 28 af 14/1-2014 angiver ikke
specifikke regler for selve valget, men udelukkende for valgret og valgbarhed. Paragrafferne om
valgret og valgbarhed er medtaget i forslaget til regler for Gentofte Kommune. Bekendtgørelsen
kan læses på www.retsinformation.dk Derudover fremgår det af teksten, at:
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” § 1. Kommunalbestyrelsen og regionsrådet sørger for, at der vælges forældrerepræsentanter til
skolebestyrelser ved kommunale folkeskoler og ved regionale undervisningstilbud efter regler,
fastsat af kommunalbestyrelsen eller regionsrådet og godkendt af skolebestyrelserne på de skoler,
som reglerne vedrører.
Stk. 2. Reglerne for valg til skolebestyrelse fastsættes i et bilag til vedtægten for styrelsen af
kommunens skolevæsen. Reglerne skal blandt andet vedrøre:
1) hvem der har ansvaret for gennemførelsen af valget,
2) valgtidspunkt,
3) afstemning herunder muligheden for elektronisk afstemning,
4) muligheden for fredsvalg,
5) opgørelse af valget,
6) klager over valget,
7) skolebestyrelsens konstituering og tiltræden,
8) suppleringsvalg og
9) bekendtgørelsen af valgets resultater.”
Alle punkterne indgår i de foreslåede regler som beskrevet i forslag til bilag til ’Vedtægt for
styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen’.
Forslaget til nye regler og ændringer af Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes
folkeskolevæsen blev på baggrund af beslutningen på mødet i Børne- og Skoleudvalget d. 3.
februar 2014 sendt i høring hos skolernes bestyrelser. Der er modtaget skriftlige svar med
godkendelse af forslaget fra 6 skoler. Der er ingen skoler, der har afvist forslaget. Skolebestyrelsen
på Gentofte Skole har fremsendt et høringssvar, hvori de stiller forslag til en ændring af bilaget
med regler. Børn, Unge og Fritid har vurderet ændringsforslaget og har på den baggrund foretaget
en mindre ændring af reglerne. Høringssvaret og ændringsforslaget fra Gentofte Skoles bestyrelse
er vedlagt som bilag 2. Ændringer af reglerne fremgår af bilag 1. Øvrige emner i høringssvaret fra
Gentofte Skole behandles særskilt.

Indstilling
Børn, Unge Fritid indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At bilag 1 med forslag til: ”Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne i
folkeskolen” godkendes og vedhæftes som bilag til Vedtægt for styrelsen af Gentofte
Kommunes folkeskolevæsen.
2. At Vedtægt for styrelsen af Gentofte Kommunes folkeskolevæsen § 3 stk. 1 første sætning
ændres til: ” Forældrerepræsentanter og stedfortrædere vælges efter reglerne i bilag G,
hvortil der henvises.”
3. At den afkortede høringsproces af ændringerne i Vedtægt for styrelsen af Gentofte
Kommunes folkeskolevæsen godkendes.

Tidligere beslutninger
Børne- og Skoleudvalget den 18. februar 2014 kl. 09.00
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Pkt. 1 - 3: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

_______________________
Bilag
Bilag - Regler for valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolerne i Gentofte
Kommune med rettelse på baggrund af høring
Høringssvar fra Gentofte Skole
Høringssvar fra Skovshoved Skole

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
9 Åbent

Udpegning til taxinævnets bestyrelse

004208-2014

Resumé
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende den af KKR Hovedstaden foreslåede
udpegning af 8 repræsentanter til taxinævnets bestyrelse.

Baggrund
Af vedtægterne til taxinævnet i Region Hovedstaden fremgår det, at nævnet består af 13
medlemmer:
-

Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation
Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse
Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov
og Halsnæs
Otte medlemmer udpeges af de resterende 22 kommunalbestyrelser i Region
Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Udpegningen af de sidstnævnte 8 medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden, der
har foreslået nedenstående personer som repræsentanter for de 22 kommuner i perioden 20142018:
Ib Terp, Brøndby
Allan Holst, Dragør
Jesper Würtzen, Ballerup
Jens Jørgen Nygaard, Egedal
Steen Ørskov Larsen, Hvidovre
Morten Dreyer, Dragør
Egil Mølle, Egedal
Thomas Bak, Fredensborg
Gustav Juul, Furesø
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Da taxinævnet er et § 60-selskab skal udpegningen til bestyrelsen godkendes af
kommunalbestyrelsen. Tilsvarende sager forelægges parallelt i de øvrige 22 kommuner.

Indstilling
Det indstilles
Til Kommunalbestyrelsen:
At Kommunalbestyrelsen godkender den af KKR Hovedstaden foreslåede udpegning af
ovennævnte 8 personer til taxinævnets bestyrelse.

_______________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
10 Åbent
Valg af repræsentant for de frivillige som observatør i
Beredskabskommissionen
042513-2013

Resumé
Det indstilles at udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i
Beredskabskommissionen.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 2. december 2013 blev der udpeget 5
medlemmer til Beredskabskommissionen.
Det fremgår af beredskabslovens § 9, at Kommunalbestyrelsen skal udpege en repræsentant for
de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for
de frivillige som medlem af kommissionen, hvilket ikke er tilfældet.

Indstilling
Det indstilles
Til Kommunalbestyrelsen:
At udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen.

_______________________
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 24. februar 2014
11 Åbent

Konstituering 2014-17 Ungdomsskolen - Udpegning af medlemmer

048631-2013

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 2. december 2013, pkt. 46 blev der blandt
Kommunalbestyrelsens medlemmer valgt 2 medlemmer og 2 stedfortrædere til Ungdomsskolens
bestyrelse i henhold til § 2 i vedtægterne.
I henhold til §2 i vedtægterne skal Kommunalbestyrelsen, herudover udpege 3 repræsentanter og
3 stedfortrædere efter indstilling fra de stedlige organisationer med særlig interesse for
ungdomsskolearbejdet, herunder arbejdsmarkedets parter.
Børn, Unge og Fritid har i annonce i Villabyerne indkaldt forslag til bestyrelsesmedlemmer, der
repræsenterer ovennævnte organisationer.
Der er indkommet forslag fra Handelsstandsforeningen, Gentofte Håndværkerforening og SIG
(Sammenslutning af idrætsforeninger i Gentofte Kommune).
Handelsstandsforeningen indstiller Peter Jørn Andersen som medlem og Allan Andersen som
suppleant. Gentofte Håndværkerforening indstiller Lars Guhle som medlem og Erik Frikke som
stedfortræder. SIG har indstillet Robert Mikkelsons som medlem og Ulrik Hesse som
stedfortræder.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Kommunalbestyrelsen:
At følgende udpeges:
Fra Handelsstandsforeningen: Peter Jørn Andersen som medlem og Allan Andersen som
suppleant.
Fra Gentofte Håndværkerforening: Lars Guhle som medlem og Erik Frikke som suppleant.
Fra SIG: Robert Mikkelsons som medlem og Ulrik Hesse som suppleant.
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_______________________
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