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1 (Åben) VVM redgørelse for Nordhavnstunnel - høring
 
Sags ID: EMN-2016-04141

Resumé
Vejdirektoratet har sendt Sammenfattende rapport VVM redegørelse for Nordhavnstunnel i 
offentlig høring.

Der skal tages stilling til, om udkast til høringssvar kan godkendes.

Baggrund
Vejdirektoratet har den 19. juli 2016 meddelt Gentofte Kommune, at Sammenfattende rapport VVM 
redegørelse for Nordhavnstunnel er i offentlig høring med frist for fremsendelse af bemærkninger 
senest den 29. august 2016.

VVM-redegørelsen indeholder 4 løsningsforslag for en videreførelse af Nordhavnsvejen, via tunnel, 
til Nordhavnen. Løsningsforslagene beskriver hver især, hvor tunnelen skal have forbindelse til 
vejnettet i Nordhavn, samt om der skal være forberedt for en eventuelt kommende Østlig Ringvej. 
Der er endvidere undersøgt 3 forskellige løsninger for stiforbindelse fra Svaneknoppen til 
Nordhavn. 

Høringssvar er under udarbejdelse og vil blive eftersendt.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At udkast til høringssvar godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 11-08-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Nordhavnstunnel - VVM-redegørelse.pdf (1260785 - EMN-2016-04141)
2. Gentofte Kommunes høringsbrev vedr. VVM-redegørelse Nordhavnstunnel (1260766 - EMN-
2016-04141)

2 (Åben) Afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget Strategi for fællesskaber for børn 
og unge
 
Sags ID: EMN-2016-02239

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 
10, at nedsætte et opgaveudvalg for Strategi for fællesskaber for børn og unge.
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Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere sit forslag til en strategi til politisk behandling i 
Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen.

Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet for opgaveudvalget og to forældre fra 
opgaveudvalget præsentere opgaveudvalgets arbejde for henholdsvis Børne- og 

Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.
Forslaget fremlægges med henblik på beslutning.

Baggrund
Kommissoriet for opgaveudvalget for Strategi for fællesskaber for børn og unge blev 
vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 10.

I henhold til kommissoriet har det været opgaveudvalgets opgave, at udarbejde forslag til 
en tydelig strategi for fællesskaber for børn og unge 0-18 år. Strategien skal bidrage til 
realisering af fællesskaber, som det indgår i visionerne på 0-6 års området og 
skoleområdet, samt håndtere udgiftspres på området. 
Strategien definerer ét fælles værdigrundlag, målsætning, rammevilkår, og principper for 
udvikling af børne- og ungemiljøer, og anviser dermed en klar og tydelig retning for 
realisering af de formulerede visioner og øvrige relevante politikker på børne- og 
ungeområdet. I den tilhørende indsatsplan udpeges tre strategiske indsatsområder, der 
skal bidrage til at implementere strategien. Det er 1) tydeligt ansvar med klare roller og 
samarbejde, 2) kompetencer til flerfagligt samarbejde og 3) gode overgange.
 
Vedlagt som bilag: 

• Strategi for fællesskaber for børn og unge 
• Indsatsplan
• Forslag til lanceringsmateriale der understøtter dialoger om fællesskaber, i form af 

et A5-postkort

Opgaveudvalget har arbejdet i perioden oktober 2015 til juni 2016. Børne- og 
Skoleudvalget fik en kort status på opgaveudvalgets arbejde på møde den 8. marts 2016 
punkt 3, og Børne- og Skoleudvalget havde forslag til strategi til drøftelse på møde den 9. 
maj, hvor formanden for opgaveudvalg for Strategi for fællesskaber orienterede om den. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 

Opgaveudvalget har inddraget en lang række interessenter i deres arbejde, herunder 
fagpersoner der arbejder med fællesskaber i dagtilbud, skoler og sociale institutioner i 
Gentofte kommune, handicaprådet og forskere.

En væsentligt del af inddragelsen er sket gennem to inspirationsmøder henholdsvis den 
16. november 2015 og den 13. april 2016.

Endvidere er strategien drøftet med Handicaprådet på møde den 20. juni 2016. 
Handicaprådet anbefaler overordnet strategien og bifalder indsatsplanen. Handicaprådets 
svar på høring er vedlagt som bilag. 
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Børn og Skole har følgende kommentarer til Handicaprådets høringssvar, som nedenfor 
gengives i uddrag:

• Høringssvar: Rådet finder, at formuleringerne i strategien på sine steder bliver 
noget teoretiske, hvor konkrete udsagn ville være mere afklarende.

Kommentar fra Børn og Skole: Strategien er et overordnet dokument, der udtrykker 
en fælles retning. Børn og Skole vurderer, at en nærmere forståelse med udvikling 
og nuancering gennem konkrete udsagn, skal udvikles gennem dialoger blandt alle 
aktører. For at understøtte denne afklaring vil der i forlængelse af lancering af 
strategien blive stillet forskelligt materiale til rådighed, der understøtter disse 
dialoger. For eksempel et postkort med tre korte spørgsmål til egen refleksion og til 
dialoger.

• Høringssvar: [Strategien] synes at mangle en helt basal forståelse af barnets/den 
unges behov for tryghed, hvilket er en forudsætning for, at man kan medvirke og 
yde i fællesskabet.

Kommentar fra Børn og Skole: Børn og Skole er enig med handicaprådet om at 
tryghed er en forudsætning for at man kan medvirke og yde i fællesskaber. Børn og 
Skole vurderer, at denne forståelse fremgår implicit i den korte formulering i 
strategiens værdigrundlag hvor det fremgår, at ”… deltagelse i fællesskaber styrker 
børn og unges trivsel”. Tryghed er et vigtigt parameter for børn og unges trivsel, og 
dermed er barnet/den unges behov for tryghed implicit omfattet af barnet/den unges 
trivsel. 

• Høringssvar: . Der bør i ordlyden ses nærmere på brugen af udsagnet ”vi har 
tydeligt ansvar...”. Det kunne med fordel i flere sammenhænge understrege 
hensigten med strategien ved at blive ændret til ”vi skal tage tydeligt ansvar for....”.  
Idet det at nogen tager ansvar er en forudsætning for, at fællesskaber kan komme 
til at fungere.

Kommentar fra Børn og Skole: Det bemærkes, at Opgaveudvalget har besluttet at 
formulere strategien målorienteret, det vil sige formuleringer, der giver billeder på 
den ønskede fremtid. Deraf formuleringen ”har” og ikke ”skal have” (eller ”skal 
tage”). Børn og Skole anbefaler derfor, at ordlyden ”har” beholdes. 

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At Strategi for fællesskaber for børn og unge med tilhørende indsatsplan vedtages.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 15-08-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
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Bilag
1. Strategi for fællesskaber for børn og unge (1271863 - EMN-2016-02239)
2. Indsatsplan 2016 - 2018, Strategi for fællesskaber for børn og unge (1271865 - EMN-2016-
02239)
3. Strategi for fællesskaber for børn og unge - dialogpostkort (1271866 - EMN-2016-02239)
4. Handicaprådet høringssvar Strategi for fællesskaber_august 2016 (1271437 - EMN-2016-
02239)

3 (Åben) Forslag til mål og anbefalinger til integrationsindsatsen fra opgaveudvalget 
Integration af flygtninge
 
Sags ID: EMN-2016-03166

Resumé
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 14, at 
nedsætte opgaveudvalget for Integration af flygtninge.
Opgaveudvalget er nu klar til at aflevere resultaterne af sit arbejde.
Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet for opgaveudvalget og to borgere fra 
opgaveudvalget præsentere opgaveudvalgets arbejde. 

Baggrund
Kommissoriet for opgaveudvalget for Integration af flygtninge blev vedtaget på 
Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2015, dagsordenens punkt 14.
I henhold til kommissoriet har det været opgaveudvalgets opgave:

• At udvikle et solidt vidensgrundlag for, hvad der virker for at få en god integration af 
flygtninge.

• At etablere et fælles mål for succesfuld modtagelse og integration af flygtninge med 
udgangspunkt i kommunens integrationspolitik.

• At have fokus på nyankommne flygtninge og familiesammenførte, men indsatserne skal 
nyttiggøres for alle flygtninge og indvandrere i kommunen.

• At have særligt fokus på uddannelse og beskæftigelse som forudsætningen for en 
ligeværdig deltagelse i samfundet.

• At inddrage kommunens fritidsliv aktivt i integrationen med henblik på at sikre trivsel.
• At samskabe, nytænke og formulere initiativer på tværs af kommune og civilsamfund med 

henblik på at skabe merværdi for de nyankomne, for kommunen og for civilsamfundet.

Opgaveudvalget har arbejdet i perioden fra september 2015 til juni 2016. Erhvervs- og 
Beskæftigelsesudvalget er blevet orienteret om opgaveudvalgets arbejde på møder den 2. 
november 2015, punkt 1, den 1. februar 2016, punkt 4 og den 2. maj 2016, punkt 1. 
Opgaveudvalgets afrapporteringer blev taget til efterretning på møderne.

Opgaveudvalget har inddraget en række interessenter i deres arbejde, både fagpersoner, 
repræsentanter for erhvervslivet, lokale organisationer samt frivillige der er involveret i 
integrationsarbejde. Dette er blandt andet sket i de to arbejdsgrupper, der har været nedsat af 
opgaveudvalget, og som har bidraget til anbefalinger til den fremtidige indsats.

Indstilling
Social og Sundhed indstiller
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Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At drøfte og tage stilling til målsætning og mål for den gode modtagelse og den succesfulde 
integration.
2. At drøfte anbefalingerne fra opgaveudvalget for Integration af flygtninge.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 08-08-2016
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Forslag til mål og anbefalinger til den gode modtagelse og den succesfulde integration 
(1211733 - EMN-2016-03166)

4 (Åben) Afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på 
dagtilbudsområdet
 
Sags ID: EMN-2015-14121

Resumé
Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges overblik over 
Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på dagtilbudsområdets opgaveleverancer. Dette sker 
med henblik på godkendelse af den afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget.

Forud for behandlingen af punktet vil formandskabet for opgaveudvalget og to af opgaveudvalgets 
borgermedlemmer præsentere opgaveudvalgets arbejde for Børne- og Skoleudvalget og 
Kommunalbestyrelsen. Afrapportering til Kommunalbestyrelsen vil af praktiske grunde foregå på 
Kommunalbestyrelsens møde i september.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen nedsatte 22. juni 2015 (pkt. 18) et opgaveudvalg for Kvalitet – Struktur og 
Kvalitet på dagtilbudsområdet. Kommissoriet for Opgaveudvalget blev godkendt i 
Kommunalbestyrelsen 31. august 2015 (pkt. 11), se bilag.

Opgaveudvalgets opgaver, modtager af afrapportering og politiske beslutninger herpå er 
præsenteret i nedenstående tabel. 

Opgave Modtager af 
afrapportering

Politiske beslutninger – se følgende 
dagsordenspunkter
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Forslag til løsninger af 
Bæredygtig Struktur til 
forelæggelse i forhold 
til: 
- Selveje og 

kommunalt 
tilhørsforhold er til 
hinder for 
sammenlægning af 
og forpligtende 
samarbejder 
mellem dagtilbud.

- Dagtilbud, der ikke 
ønsker at indgå i 
samarbejder, 
selvom Børn og 
Skole vurderer, at 
dagtilbuddet ikke er 
bæredygtigt.

Børne- og 
Skoleudvalget

9. november 2015, punkt 2.
30. november 2015, punkt 1.

Sendt videre for endelig beslutning i 
kommunalbestyrelsen 30. november 
2015, punkt 16.

Vurdere 
kvalitetskriterierne bl.a. 
i lyset af ny forskning 
om dagtilbudsområdet 
og erfaringer fra de 
første 
sammenlægninger og 
forpligtende 
samarbejder

Børne- og 
Skoleudvalget

9. maj 2016, punkt 1

Følge op på de 
kvalitetsmæssige og 
økonomiske 
konsekvenser for hele 
dagtilbudsområdet af 
de indgåede 
sammenlægninger og 
forpligtende 
samarbejder til Børne- 
og Skoleudvalget

Børne- og 
Skoleudvalget

15. august 2016, punkt 2

Eventuelt vurdere 
eventuelle nye 
nationale tiltags 
(dagtilbudsreform) 
betydning for 
dagtilbudsområdet.

Opgaven udgik, da den annoncerede dagtilbudsreform fra foråret 
2015 er udskudt efter regeringsskiftet sidst i juni 2015.

Med baggrund i ovenstående tabel er det Børn og Skoles vurdering at Opgaveudvalget har fuldført 
sine arbejdsopgaver i tråd med kommissoriet. De afledte politiske beslutninger er vedlagt i form af 
referater fra de respektive politiske møder, der er nævnt ovenfor.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
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At den afsluttende afrapportering fra Opgaveudvalget Børn – Kvalitet – Struktur på 
dagtilbudsområdet godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 15-08-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Bilag
1. Kommissorium for Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på dagtilbudsområdet (661915 
- EMN-2015-14121)
2. Beslutninger i forlængelse af Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - Struktur på 
dagtilbudsområdet (801588 - EMN-2015-14121)
3. Referat fra møde i Kommunalbestyrelsen den 30. november 2015 - åben (914881 - SAM-
2015-00362)
4. Bæredygtig Struktur, Kvalitetskriterier og Kvalitetsrapport for dagtilbud (1144867 - EMN-
2016-00086)
5. Opfølgning på konsekvenser af bæredygtig struktur fra Opgaveudvalget Børn - Kvalitet - 
Struktur på dagtilbudsområdet (1268641 - EMN-2015-14121)

5 (Åben) Godkendelse af kommissorium for opgaveudvalg Sundhed i Gentofte - Bogerrettet 
behandling
 
Sags ID: EMN-2016-03865

Resumé
Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Sundhed i Gentofte Kommune – Borgerettet 
behandling forelægges hermed Socialudvalget til drøftelse og videre indstilling til Økonomiudvalget 
og Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
Mange forhold har betydning for det fremtidige sundhedsvæsen. Den demografiske udvikling viser, 
at antallet af borgere mellem 65-84 år vil stige over de kommende år. Derudover vil der være et 
øget antal borgere, der lever længere med flere kroniske lidelser. Endvidere kommer der nye 
behandlingsformer og nye teknologiske løsninger, som medfører kortere indlæggelser på 
hospitalerne og mere behandlings- og plejekrævende borgere, når borgerne hjemsendes til videre 
behandling i det nære sundhedsvæsen i kommunen. Samtidig kan det på landsplan konstateres, at 
en større del af ressourcerne i sundhedsvæsenet anvendes til en mindre del af befolkningen. 
Endelig er der en forventning om, at ressourcerne i sundhedsvæsenet, herunder de kommunale 
udgifter, vil komme under stadigt stigende pres.
Opgaveudvalgets formål er via bred involvering at sætte fokus på den borgerrettede behandling i 
kommunen, og hvordan den skal udvikle sig. 
’Sundhed i Gentofte – borgerrettet behandling’ defineres som kommunens indsats for kronisk syge, 
indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, forhindre komplikationer og tilbagefald, samt for 
rehabilitering, behandling og opfølgning efter udskrivelse.
Det ny opgaveudvalg skal arbejde med vision og målsætning samt sætte retning og rammer for 
udvikling af den tidlige indsats for kronisk syge, indsatsen for at forebygge forværring af sygdom, 
forhindre komplikationer og tilbagefald samt for rehabilitering, behandling og opfølgning efter 
udskrivelse fra hospital. 
Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og 10 
medlemmer, der afspejler forskellige grupper af borgere og erhvervsliv med interesse for og 
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kompetencer relevante i forhold til opgaveudvalgets genstandsfelt, som beskrevet i forslag til 
kommissorium.  

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i december 2016 og afsluttet august 2017.  

Indstilling
Social & Sundhed indstiller 

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At forslag til kommissorium for opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerettet behandling 
drøftes med henblik på vedtagelse af kommissoriet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. 
august 2016. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 10-08-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Jeanne Toxwærd (Ø) stemte 
imod. ”Med udgangspunkt i Gentofte Kommunes nye politiske struktur og etablering af nye 
§ 17 stk. 4 udvalg, vil Enhedslisten spørge i Statsforvaltningen om fremlæggelsen til 
socialudvalget af kommissorium ”Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling” er 
fremlagt i overensstemmelse med Styrelseslovens § 17 stk. 4 og Gentofte Kommunes 
Styrelsesvedtægt, da der ikke har været en politisk indstilling til nedsættelse af det 
fremlagte § 17 stk. 4 udvalg, før Socialudvalgsmødet d.d. Ligeledes stemmer Enhedslisten 
mod, med udgangspunkt i, at det ikke fremgår hvorledes de politiske pladser fordeles.”

Bilag
1. Kommissorium for opgaveudvalg, Sundhed i Gentofte Kommune - borgerrettet behandling 
(1267569 - EMN-2016-03865)

6 (Åben) Godkendelse af kommissorium for Opgaveudvalget for forældresamarbejde i 
Gentofte - for børn fra 0 - 6 år 
 
Sags ID: EMN-2016-03550

Resumé
Forslag til kommissorium for Opgaveudvalg om forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 
år forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til 
godkendelse.

Baggrund
Børne- og Skoleudvalget har ønsket at få forelagt et kommissorium til et opgaveudvalg for 
forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år til at understøtte fokus på 
forældresamarbejde, dannelse og sammenhæng mellem aktiviteter i daginstitutioner/dagpleje og 
hjemmet.

Baggrunden for oprettelsen er tre: 
For det første viser forskning, at disse tre områder er væsentlige for børns trivsel, læring, udvikling 
og dannelse (bl.a. Beretningen for 2016 fra Rådet for børns læring). 
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For det andet viser Kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet i Gentofte Kommune for 2015, at børn 
og forældre i højere grad kan inddrages i beslutninger, der vedrører institutionens hverdag. I 
Kvalitetsrapporten 2015 på dagtilbudsområdet er forældretilfredsheden med inddragelsen i 
beslutninger vedrørende dagtilbuddet 3,8 på en skala fra 0 – 5, hvor 5 er højest tilfredshed. 
Forældretilfredsheden er således ikke lav, men giver ønske om forbedring i lyset af, at forældrenes 
tilfredshed med andre forhold i dagtilbuddene er højere. 
For det tredje ligger oprettelsen af opgaveudvalget i forlængelse af Børne- og Skoleudvalget 
drøftelse af kvalitetsrapporten 9. maj 2016 (punkt 1), hvor udvalget besluttede at sætte fokus på: 

• Samarbejdet med forældre i dagtilbud, herunder forældrenes indflydelse i dagtilbud og 
understøttelse af stimulerende hjemmelæringsmiljøer (sammenhæng mellem aktiviteter i 
daginstitutioner/dagpleje og hjemmet) og 

• Dannelse i den tidlige alder i et bredt perspektiv, fx sprog, personlige og sociale 
kompetencer og selvværd.

Opgaveudvalget får til opgave at udarbejde:
• Forslag til råd, der kan øge fokus på forældresamarbejde i hverdagen - herunder hvor og 

hvordan forældrene ønsker mere samarbejde.
• Forslag til inspirationskatalog (med eksempler) til at øge sammenhængskraften mellem 

aktiviteter i hjemmet, Sundhedsplejen og daginstitutioner. Det gælder for de 0-årige inden 
daginstitutionsstart, vuggestuebørn og børnehavebørn

• Forslag til anbefalinger til det videre arbejde med dannelse for børn fra 0-6 år.

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 
• fem medlemmer fra Kommunalbestyrelsen og
• ti borgere – heraf

o To forældrebestyrelsesrepræsentanter - fra henholdsvis en selvejende og en 
kommunal daginstitution

o To forældre, der modtager hjemmebesøg fra Sundhedsplejen til deres nyfødte barn
o Tre forældre med vuggestuebørn – heraf om muligt én med barn i en daginstitution 

med kompetencecenter
o Tre forældre med børnehavebørn – heraf én med barn i en daginstitution med 

kompetencecenter

To af forældrene skal også gerne have børn i skolealderen (af hensyn til at tænke sammenhæng til 
skole), jf. punkt 3 i forslag til kommissorium.

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt i december 2016 og afsluttet i august 2017.

Indstilling
Børn og Skole indstiller

Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

At forslag til kommissorium for Opgaveudvalg om forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 
6 år godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 15-08-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med justering af tekstens 
dannelsesbegreb, således at det inkorporerer kunst og kultur.
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Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod med begrundelsen, at der ikke er sket en 
evaluering af de hidtidige opgaveudvalg og processer, herunder udpegning af deltagere i 
opgaveudvalgene.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod med begrundelsen, at det ikke klart fremstår, hvordan 
udvalget politisk skal sammensættes samt at der mangler evaluering af tidligere §17.4 
udvalg. 

Bilag
1. Forslag til kommisorium for Opgaveudvalget Forældresamarbejde i Gentofte - for børn fra 0 
- 6 år (1218133 - EMN-2016-03550)

7 (Åben) Anlægsbevilling til oprensning af olieforurening på Strandvejen 284
 
Sags ID: EMN-2016-03843

Resumé
Der søges en anlægsbevilling på 1.037.000 kr. til oprensning af jordforurening stammende fra en 
olietank på villagrunden Strandvejen 284.

Efter jordforureningslovens § 48 er udgifter til undersøgelse og oprensning af olieforureninger fra 
villaolietanke dækket af en obligatorisk forsikringsordning, som dækker udgifter op til et 
forsikringsloft på 3.363.000 kr. Udgifter herudover skal jf. jordforureningsloven betales af 
kommunen.

Baggrund
Ejer af grunden Strandvejen 284 har den 9. februar 2016 anmeldt et oliespild på ejendommen.  

Natur og Miljø har den 1. marts 2016 påbudt ejeren at undersøge jordforurening på grunden 
Strandvejen 284. Fristen for at efterkomme påbuddet var sat til den 1. juni 2016.

COWI har på den baggrund på vegne af Topdanmark/Oliebranchens Miljøpulje/grundejer 
gennemført undersøgelser af forureningen. Undersøgelserne har vist, at forureningen har et 
større omfang end forventet, idet den har bredt sig ind på to nabogrunde.

COWI har den 10. august 2016 fremsendt undersøgelsesrapport. Rapporten viser, at 
forureningsoprensningen skal ske ved opgravning af den forurenede jord på alle tre 
grunde. 

Den samlede pris for oprensningen er 4.400.000 kr., hvoraf forsikringen dækker 3.363.000 kr., 
mens kommunen skal betale 1.037.000 kr. Efter jordforureningslovens § 48 er udgifter til 
undersøgelse og oprensning af olieforureninger fra villaolietanke dækket af en obligatorisk 
forsikringsordning, som dækker udgifter op til et forsikringsloft på 3.363.000 kr. Udgifter herudover 
skal jf. jordforureningsloven betales af kommunen

Der er ikke på investeringsoversigten afsat rådighedsbeløb til dækning af den kommunale 
andel af udgifter i forbindelse med oprensning af olieforurening, idet det er vanskeligt at 
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forudse, hvornår der opstår olieforureningssager, og om de hermed forbundne 
omkostninger til oprensning i givet fald kan afholdes inden for forsikringspuljen.

Det forslås, at udgiften i den konkrete sag finansieres over det afsatte rådighedsbeløb til 
renovering af Bygværker 2016, idet nogle projekter således udskydes til 2017.

 
Natur og Miljø vil på baggrund af COWIs rapport og i henhold til jordforureningslovens  
§48 meddele et påbud om oprensning.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der anlægsbevilges 1.037.000 kr. til dækning af kommunens andel af oprensning af 
olieforureningen..

2. At der anvises finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til Bygværker 2016.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Skema 1 (1277394 - EMN-2016-03843)

8 (Åben) Kvalitetsstandard 2016 for praktisk hjælp og pleje m.m. samt politik for tilsyn
 
Sags ID: EMN-2016-02201

Resumé
Social & Sundhed forelægger til godkendelse "Kvalitetsstandard for Praktisk og personlig hjælp og 
pleje i hjemmet" efter Lov om Social Service § 83 og for "Kvalitetsstandard for Rehabilitering, 
genoptræning samt forebyggende og vedligeholdende træning" Lov om Social Service § 86 
gældende for 2016.

Ligeledes forelægges "Politik for tilsyn med hjemmehjælp" efter Lov om Social Service § 83 
gældende for 2016.

Baggrund
Jf. Lov om Social Service skal Kommunalbestyrelsen hvert år udarbejde og vedtage 
kvalitetsstandarden for praktisk og personlig hjælp og pleje samt træning. 

Kvalitetsstandarden for 2015 blev godkendt ved Socialudvalgets møde den 8. januar 2015. I den 
nye politiske arbejdsform godkender Socialudvalget ikke længere alle kvalitetsstandarder, og der 
er i stedet fastlagt principper, der er retningsgivende og styrende for administrationens arbejde 
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med justering af disse jf. beslutning på Socialudvalgets møde den 18. maj 2016 – dagsordenens 
pkt. 5. Der er dog i lovgivningen krav om at kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og pleje (§ 83) 
og for træning (§ 86) behandles og godkendes politisk, hvorfor den forelægges.   

Serviceloven fastlægger ligeledes, 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.

"Politikken for tilsyn med hjemmehjælp" omfatter således i Gentofte Kommune tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne som pr. 1.1.2016 er Gentofte Hjemmepleje (Gentofte Kommune) og 
12 private firmaer.

Leverandørerne leverer hjemmehjælpsydelser til borgere i eget hjem, idet Socialudvalget tidligere 
har besluttet, at det frie leverandørvalg ikke omfatter beboerne i kommunens plejeboliger med 
hjemmehjælp. Tilsynet med plejeboligerne er omfattet af bestemmelserne om tilsyn efter Lov om 
Social Service § 151 i plejeboliger og lignende boligenheder. Tilsynet med 
hjemmehjælpsleverandørerne afrapporteres en gang årligt sammen med de øvrige tilsyn i 
årsberetning for tilsyn vedrørende pleje- og sundhedsområdet.

Pleje & Sundhed arbejder videre med "Træn-dig-fri", som er efterfulgt af etablering af et 
tværgående træningsteam og kompetenceudvikling af medarbejderne, så der jf. principperne 
arbejdes med et rehabiliterende og trænende sigte i relation til de kompenserende indsatser. Der 
er i den forbindelse etableret en ydelse til supplement til ydelser indenfor praktisk og personlig 
hjælp (Rehab. personlig og Rehab. praktisk). 
Borgeren får ydelsen i en tidsbegrænset periode som supplement til den allerede visiterede ydelse. 
Ydelsesbeskrivelse vedlægges.

Kvalitetsstandarden for praktisk hjælp og pleje m.m. samt politik for tilsyn har været forelagt 
Handicaprådet på dets møde den 20. juni 2016. Handicaprådets høringssvar er vedlagt. Ligeledes 
har Seniorrådet haft materialet i høring og eventuelle bemærkninger forligger til mødet i 
Kommunalbestyrelsen den 29. august 2016.

Kvalitetsstandarden publiceres på kommunens hjemmeside med tilhørende dokumenter og 
herunder også servicebeskrivelse til borgerne.

Vurdering
Det er Social & Sundheds vurdering, at kvalitetsstandarden for 2016 for praktisk og personlig hjælp 
og pleje m.m. samt politikken for tilsyn beskriver kommunens tilbud på området, så den danner 
grundlag for forventningsafstemning mellem borger og kommunen samtidig med, at den er 
retningsanvisende for leverandører af ydelser.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Socialudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At kvalitetsstandarden for 2016 for praktisk og personlig hjælp og pleje m.m. godkendes – 
herunder godkendelse af ydelsesbeskrivelse Rehab.personlig og Rehab.praktisk.
2. At Politik for tilsyn med hjemmehjælp godkendes. 
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Socialudvalget Dato: 10-08-2016
Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med de aftalte 
justeringer. Jeanne Toxværd (Ø) og Marie-Louise Andreassen (B) tog forbehold. 

Bilag
1. Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet - Gældende for 2016 (1181854 
- EMN-2016-02201)
2. Kvalitetsstandard - Rehabilitering, genoptræning, forebyggende og vedl.træning - Gældende 
2016 (1181932 - EMN-2016-02201)
3. Kvalitetsstandard Praktisk og personlig hjælp og pleje i hjemmet og i plejeboliger  - 
Gældende 2016 (1181824 - EMN-2016-02201)
4. Politik for tilsyn med hjemmehjælp 2016 (1182009 - EMN-2016-02201)
5. Ydelsesbeskrivelse Rehab. praktisk og Rehab. personlig (1181889 - EMN-2016-02201)
6. Høringssvar fra Handicaprådet (1244534 - EMN-2016-02201)

9 (Åben) Halvårsregnskab - økonomisk rapportering 2. kvartal
 
Sags ID: EMN-2016-02591

Resumé
Økonomi forelægger rapportering for 2. kvartal/halvårsregnskabet til godkendelse.
Den økonomiske vurdering er baseret på forbruget pr. 30. juni 2016.
Rapporteringen er tænkt som en løbende økonomisk styringsinformation til 
Økonomiudvalg/Kommunalbestyrelse og understøtter de eksterne krav om udarbejdelse af 
halvårsregnskab.
Økonomisk rapportering pr. 30. juni 2016 udgør kommunens halvårsregnskab, som skal 
godkendes af Kommunalbestyrelsen, indsendes til Social- og Indenrigsministeriet og offentliggøres 
på kommunens hjemmeside.

Baggrund
Formålet med kvartalsrapportering er at foretage de nødvendige bevillingsmæssige tilpasninger af 
det vedtagne budget samt give et overblik over kommunens økonomiske situation/udvikling. 
Rapporteringen indeholder en opfølgning på driftsområdet på de enkelte målområder og en 
generel opfølgning på anlæg samt de finansielle poster i budgettet.
De væsentligste økonomiske elementer i kvartalsrapporteringen er følgende:

• Servicerammen på 3.189,4 mio. kr. er under pres, men forventes overholdt. 

• Overførselsudgifterne forventes at blive reduceret med 13,1 mio. kr. til 789,5 mio. kr.

• Det strukturelle driftsresultat forventes at blive forbedret med 12 mio. kr. sammenholdt med 
det korrigerede budget

• Anlægsforbruget på det skattefinansierede område forventes at blive 259,3 mio. kr. mod 
det korrigerede budget på 293,9 mio. kr. Anlægsforbruget har måned for måned i 2016 
ligget lavt.
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• Likviditeten ultimo 2016 forventes at blive 369 mio. kr. – en formindskelse på 2,8 mio. kr. 
sammenlignet med oprindeligt budget, men en styrkelse på 46,9 mio. kr. sammenlignet 
med det korrigerede budget med det lavere anlægsskøn som hovedforklaring.
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Ansøgte tillægsbevillinger
Ansøgte tillægsbevillinger belaster det samlede resultat med 0,6 mio. kr.

Serviceudgifter – merudgifter på 7,4 mio.kr.
De væsentligste reguleringer er:

• Fritid – belastning på 0,9 mio. kr.
• Specialundervisning – belastning på 6,0 mio. kr.
• Dagtilbud for småbørn – forbedring på 3 mio. kr.
• Børn og Familie – belastning på 3 mio. kr.

Overførselsudgifter – reduktion på 13,1 mio.kr.
Den væsentligste regulering er en reduktion som følge af mindreudgifter på 10,4 mio. kr. 
grundet et større fald i antallet af dagpengemodtagere samt en tilpasning til den faktiske 
ydelsesrefusion som følge af refusionsreformen per 1. januar 2016 og en tilpasning af 
driftsaktiviteterne til niveauet for 2015.

Skatter, tilskud, udligning og renter – mindreindtægter på 2,9 mio.kr.  
Kommunens nettoindtægter falder som følge af ændringer i bl.a. bloktilskud og 
beskæftigelsestilskud. Kommunen modtager et øget integrationstilskud og der sker en 
række øvrige korrektioner som følge af ændret renteniveau mv.

Anlægsudgifter, fjernvarme og låneoptagelse   
Kommunens skattefinansierede anlægudgifter i 2016 skønnes at blive 259,3 mio.kr.
Anlægsudgifterne på forsyningsområdet (fjernvarmen) forventes at blive 131,6 mio.kr.
Der søges om en tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. vedrørende øget afdrag på lån, som 
primært skyldes større låneoptagelser i 2015.

Indstilling
Økonomi indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At de bevillingsmæssige forhold i den økonomiske rapportering godkendes med de 
beskrevne tillægsbevillinger.

2. At nettoresultatet af den økonomiske rapportering på 0,6 mio.kr. overføres fra likvide aktiver
3. At halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Social- og Indenrigsministeriet.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Økonomisk rapportering - 2.kvartal 2016 (1274985 - EMN-2016-02591)

10 (Åben) Garantistillelse for lån i Mølleåværket A/S
 
Sags ID: EMN-2016-04038
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Resumé
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen fra
Mølleåværket A/S om udstedelse af en kommunal lånegaranti for 2016 og 2017.

Baggrund
Mølleåværkets bestyrelse har på møde den 21. april 2016 godkendt en foreløbig låneramme for 
2016 og 2017 på 20 mio. kr. til gennemførsel af planlagte investeringer i 2016 og 2017. Gentofte 
Kommunes ejerandel udgør 1,51 %. Dette betyder, at Gentofte Kommune skal stille en garanti på 
30.200 kr.

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i Kommunalbestyrelsen, og
Mølleåværket har anmodet Gentofte Kommune om udstedelse af en kommunal lånegaranti på 
30.200 kr. til finansiering af låneberettigede anlægsudgifter i 2016 og 2017.

Lånet optages i KommuneKredit,og låneoptagelsen forventes at ske i danske kroner med et 
fastforrentet eller variabelt forrentet lån, efterhånden som investeringerne bliver gennemført.

Kommunen opkræver løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden.

Låneoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til Mølleåværkets planlagte investeringer. 
Låneoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning 
og garantistillelse. Låneoptagelsen og garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunegaranti på 30.200 kr. vedr. Mølleåværkets låneberettigede anlægsudgifter i 2016 og 
2017 på i alt 20 mio. kr. udstedes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Ansøgning om garanti fra Mølleåværket (1252269 - EMN-2016-04038)
2. Gentofte Kommunes andel af Mølleåværket (1252270 - EMN-2016-04038)

11 (Åben) Garantistillelse for lån i Nordvand 2016
 
Sags ID: EMN-2016-03377

Resumé
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anmodningen fra
Nordvand A/S om udstedelse af en kommunal lånegaranti for 2016 på 204 mio. kr.

Baggrund
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Nordvands bestyrelse har på sit møde den 9. november 2015 godkendt en foreløbig låneramme 
for 2016 på 204 mio. kr. til gennemførsel af planlagte anlægsinvesteringer i 2016 i Gentofte Vand 
A/S, Sjælsø Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S.

Bestyrelsens beslutning skal efterfølgende godkendes i Kommunalbestyrelsen, og
Nordvand har anmodet Gentofte Kommune om udstedelse af en kommunal lånegaranti på 204 
mio. kr. til finansiering af de låneberettigede anlægsudgifter i 2016.

Lånet optages i KommuneKredit, og låneoptagelsen forventes at ske i danske kroner med fast 
rente og en løbetid på 40 år, idet lånene skal refinansieres efter 20 år.

Kommunen opkræver løbende garantiprovision på 0,5 % af restgælden.

Låneoptagelsen vurderes at være nødvendig i forhold til Nordvands planlagte investeringer. 
Låneoptagelsen har hjemmel i Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om låntagning 
og garantistillelse. Låneoptagelsen og garantistillelsen belaster ikke kommunens låneramme.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At kommunegaranti for Nordvand lån på 204 mio. kr. vedr. låneberettigede anlægsudgifter
i 2016 udstedes.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Lånepolitik 2016-2018-1.docx (1206094 - EMN-2016-03377)
2. Kommunal lånegaranti for nordvands optagelse af lån hos kommunekredit (1272722 - EMN-
2016-03377)

12 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne
 
Sags ID: EMN-2016-00110

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
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13 (Lukket) Forlængelse af grundlejeaftale

14 (Lukket) Afståelse af lejemål 

15 (Lukket) Areal til vinteropbevaring 

16 (Lukket) Udleje af erhvervsareal

17 (Lukket) Gentoftekunstneren 2017

18 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne


