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1 (Åben) Meddelelser fra formanden  

   

Sags ID: EMN-2020-03842  

  

  

  
  

  

  

  

Tidligere beslutninger:  
.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  
  

Bilag  

  
  

2 (Åben) Kommuneplan 2021. Endelig vedtagelse  

   

Sags ID: EMN-2021-03642  

  

Resumé  
Forslag til Kommuneplan 2021 har været i offentlig høring.  

  

Der skal tages stilling til, om planen skal vedtages endeligt med de ændringer, som Plan og Byg 

har foreslået.  

  

Baggrund  

Kommuneplanen er en samlet plan for kommunens fysiske udvikling. Kommuneplanen skal efter 

planloven revideres hvert fjerde år.  

  

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. april 2021, pkt. 2, at sende forslag til 

Kommuneplan 2021 i høring.  
  
Forslag til Kommuneplan 2021 har været i høring fra den 10. maj til den 19. juli 2021. Der er i 

høringsperioden indkommet 15 høringssvar fra henholdsvis 5 statslige myndigheder (Bolig- og 

Planstyrelsen, Kystdirektoratet, Helsingør Stiftsøvrighed, Vejdirektoratet og Energistyrelsen), 2 

offentlige virksomheder (Energinet Eltransmission A/S og Movia), 1 fra Lyngby-Taarbæk 

Kommune, 1 fra Kroppedal Museum, 1 fra Novo Nordisk A/S, 3 fra foreninger (Gentofte Sogns 

Grundejerforening, Danmarks Naturfredningsforening – Gentofte og Dansk Ornitologisk Forening) 

og 2 fra borgere.  

  

Statens bemærkninger vedrørende forhold af national interesse omhandler stationsnære 

kerneområder, Fingerplan 2019’ rekreative stier og cykelstier, butiksstørrelse i aflastningscentret 
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ved Nybrovej, produktionsvirksomheder af national interesse, naturinteresser og Banedanmarks 

arbejdsarealer til vedligehold.  
  

Plan og Byg har i lighed med processen for tidligere kommuneplanforslag været i dialog 

med de statslige myndigheder om behovet for ændringer i forslaget til Kommuneplan 2021 

som følge af hensynet til nationale interesser.  
  

De øvrige indkomne bemærkninger omhandler klimatilpasning, beskyttelseslinjer i forhold til 

kirker, geotermi, statsveje, Fingerplanens cykelstier/-ruter, fortidsminder, det overordnede 

eltransmissionsnet, kollektiv trafik, kommunesamarbejde, udviklingsmuligheder for Novo 

Nordisk A/S, Grønt Danmarkskort, bebyggelsesregulerende rammer i rekreative områder, 

parkeringsanalyse, natur, miljø og bæredygtighed, adgang langs kysten og kysten ved 

Tuborg Syd som rekreativt område.  
  

Der vedlægges høringsnotat med resumé af de indkomne høringssvar og Plan og Bygs 

kommentarer og forslag til ændringer, herunder ændringer som af hensyn til nationale 

interesser er nødvendige, for at forslaget til kommuneplan 2021 kan vedtages endeligt.  
  

Herudover vil der blive foretaget redaktionelle ændringer af forslaget til Kommuneplan 

2021, fx i form af overskrifter og tydeligere signaturforklaringer til kort.  
  

Forslag til Kommuneplan 2021 kan ses på dette link 

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=108   
  

Kommuneplan 2021 vil efter endelig vedtagelse blive en del af Gentofte-Plan 2022.  

  

Indstilling  

Plan og Byg indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

At forslag til Kommuneplan 2021 vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede ændringer.  
  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Jeanne Toxværd  

  

Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, V, B, F) for medens 1 (Ø) undlod at stemme.  
  

https://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?planId=108
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Bilag  
1. Bilag 1. Høringsnotat, Forslag til Kommuneplan 2021 (4083256 - EMN-2021-03642)  

2. Bilag 2. Detaljeret oversigt over indkomne høringssvar med forvaltningens kommentarer  

(4083257 - EMN-2021-03642)  

3. Bilag 3. Høringssvar til forslag til Kommuneplan 2021 (4014699 - EMN-2021-03642)  

  
  

3 (Åben) Anlægsbevilling til fortsat udbygning af fjernvarme i Gentofte  

   

Sags ID: EMN-2021-04715  

  

Resumé  
Med baggrund i det af Kommunalbestyrelsen godkendte projektforslag til fortsat udbygning af 

fjernvarmenettet i kommunen og den netop afholdte licitation, søges anlægsbevilling på 52,2 mio. 

kr. til udbygning af fjernvarmenettet i 2021. Udgifterne til udbygning af fjernvarmenettet 

lånefinansieres. Lånet tilbagebetales efterfølgende af fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten 

og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige låneramme.  

  

Baggrund  

På Kommunalbestyrelsens møde den 29. marts 2021, pkt. 4, blev endeligt projektforslag til fortsat 

udbygning af fjernvarmenettet enstemmigt vedtaget.    

  

Der er nu gennemført udbud af udbygningen af fjernvarmenettet. Licitationsresultatet indebærer en 

stigning på 30 % i forhold til den i projektforslaget forudsatte anlægsudgift på 782 mio. kr., således 

at udgiften hertil udgør 1.017 mio. kr. I projektforslaget er – i overensstemmelse med 

retningslinjerne for udarbejdelse af projektforslag for fjernvarmeudbygning - anvendt de senest 

faktiske udførelsespriser på udbygningen i Gentofte. Hertil kommer udgifter til etablering af 

fjernvarmevekslere hos brugerne på ca. 112 mio. kr. Den samlede anlægsudgift udgør således 

1.129 mio. kr.     

  

Baggrunden for den store prisstigning er dels voldsomme prisstigninger på materialer – prisen på 

stål er det seneste år steget med ca. 80 % - dels markant øget efterspørgsel på markedet efter 

konverteringer fra opvarmning med olie-/naturgas til miljøvenlig opvarmning.   

I projektforslaget var forudsat en takststigning 0,5 % som følge af fjernvarmeudbygningen. De 

øgede anlægsomkostninger betyder en takststigning på 2,5 %. Det svarer for en standard 

fjernvarmekunde til en stigning på 467 kr. årligt. Stigningen indfases over en 5 årig periode, 

svarende til en årlig stigning på 90 kr. for en standard husstand i en 5 årig periode.   

  

Fjernvarmeudbygningen frem mod 2027 er opdelt i en vestlig og østlig del, hvor én entreprenør 

står for udbygningen i den vestlige del, og en anden entreprenør står for udbygningen i den østlige 

del. Hver del er opdelt i 8 etaper, hvori udrulningen foregår. Borgerne kan slå deres adresse op på 

Gentofte Gladsaxes Fjernvarmes hjemmeside og se, hvornår der forventes tilbudt fjernvarme på 

den pågældende vej.  

   

Der er tidligere anlægsbevilget 7,2 mio. kr. til projektering og forundersøgelser, og der søges nu 

om anlægsbevilling på 52,2 mio. kr. til den del af fjernvarmeudbygningen, som foretages i 2021. 

Aftaler om udførelse indgås løbende for de enkelte etaper, og anlægsbevilling søges successivt i 

forhold til udbygningstakten frem til udgangen af 2027.  
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Udgifter til udbygning af fjernvarmenettet lånefinansieres. Lånet tilbagebetales efterfølgende af 

fjernvarmekunderne over fjernvarmetaksten og påvirker ikke Gentofte Kommunes øvrige 

låneramme.  

  

  

  

Indstilling  

Teknik og Miljø indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

1. At der gives anlægsbevilling samt rådighedsbeløb til den fortsatte udbygning af fjernvarme i 

Gentofte Kommune på 52,2 mio. kr. i 2021, jf. skema 1.  

2. At rådighedsbeløb til udbygningen for 2022 – 2025, med henholdsvis 142 mio. kr. i 2022, 

145 mio. kr. i 2023, 150 mio. kr. i 2024 og 164 mio. kr. i 2025, indarbejdes i budgetforslag 

2022 – 2025.  

3. At udgiften til udbygningen af fjernvarmenettet lånefinansieres.  

  

  

Bilag  

  

  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Pkt. 1-3: Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  
Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Vedtagelse: Pkt. 1-3: Enstemmigt vedtaget.  

  

Bilag  
1. Skema 1 forsat udbygning med fjernvarme i Gentofte Kommune (3003) (4092924 - 

EMN2021-04715)  

  
  

4 (Åben) Supplerende anlægsbevilling til botilbuddene på Bank-Mikkelsens Vej  

   

Sags ID: EMN-2021-04869  
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Resumé  

Der søges om en supplerende anlægsbevilling til afslutning af sagen om botilbuddene på 

BankMikkelsens Vej. I den afsluttende fase af byggesagen er der tilkommet merudgifter til bl.a.  

udtørring, jordhåndtering og indeksering. Der søges om 2,825 mio. kr. inkl. moms til boligdelen og 

1.675 mio. kr. ekskl. moms til servicearealdelen.   

  

Boligdelen kan finansieres ved låneoptagelse og herefter betales tilbage til kommunen over 

beboernes husleje. Servicearealerne kan finansieres over likvide aktiver. Langt hovedparten af 

udgifterne til servicearealerne betales tilbage til kommunen over taksterne, idet langt størstedelen 

af brugerne er fra andre kommuner.  
  
  

  

Baggrund  

  

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. april 2020, med 18 stemmer for (C,A,B,V,F) mens 1 

undlod at stemme (Ø) at anlægsbevilge 3,268 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, finansieret over det 

afsatte rådighedsbeløb til formålet samt 7,513 mio. kr. ekskl. moms til servicearealerne, finansieret 

med 1,66 mio. kr. over det afsatte rådighedsbeløb til servicearealer, med 2,338 mio. kr. over 

rådighedsbeløb til boligdelen, og med 3,515 mio. kr. over likvide aktiver. Formålet med 

bevillingerne var at dække de i april 2020 kendte meromkostninger til udtørring, sikring mod 

regnvand og forsinkelse af byggesagen. Se skema 1 for henholdsvis boligdelen og 

servicearealerne for en samlet oversigt over bevillingerne til botilbuddene samt notat vedr. oversigt 

over tidligere politiske behandlinger.  

  

Byggeriet er nu afsluttet og ibrugtaget.  

  

I den sidste fase fra april til juli 2020 tilkom yderligere udgifter til udtørring af bygningerne grundet 

konsekvenserne af den meget våde vinter 2019/20 (1.394.908 kr.). Betonkonstruktionerne i 

bygningen var efter den meget våde vinter fortsat så opfugtede, at det var nødvendigt at fortsætte 

med mekanisk udtørring frem til juli.   

Der har samtidig været merudgifter til bortkørsel af jord og grus i forbindelse arealerne omkring 

bygningerne og på grønningen (1.120.824 kr.).  

  

Efter ibrugtagningen har det vist sig, at sokkelløsningen omkring bygningerne, der består af en 

rende med sten, er uegnet til brugergruppen. Der ønskes i stedet monteret en stålrist, udgiften 

hertil udgør 300.000 kr.  

  

Der har været udgifter til håndtering af Covid19 på byggepladsen (215.078 kr.), samt diverse 

uforudsete omkostninger i forbindelse med indflytning i botilbuddene (440.258 kr.).   

  

Der er herudover tilkommet ekstraudgifter til indeksering af hovedentreprisen ift. tidligere forudsat. 

Den faste pris på hovedentreprisekontrakten er fast i et år efter indgåelse, og herefter indekseres 

de resterende udgifter iht. byggeindeks fra Danmarks statistik. Indekseringen udregnes 

bagudrettet, og de nødvendige reguleringstal er først frigivet i juni måned i år. Den oprindeligt 

forventede udgift baseret på prisniveauet i 2017 var 2.320.230 ekskl. moms, efter regulering udgør 

beløbet nu 3.348.223 kr. ekskl. moms. Årsagen til stigningen på 1.027.993 kr. kan bl.a. være det 

pressede byggemarked, der opstod pga. covid19.   

  

De samlede merudgifter udgør 4.499.061 kr. Der ansøges om en supplerende bevilling på 4,5 mio. 

kr.    

Udgiften til boligdelen er 2,825 mio. kr. inkl. Moms kan finansieres via lån, der betales over 

beboernes husleje.  
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De samlede udgifter til servicearealerne på 1,675 mio. kr. kan finansieres over likvide aktiver. 

Langt hovedparten af udgifterne til servicearealerne betales tilbage til kommunen over taksterne, 

idet langt størstedelen af brugerne er fra andre kommuner.  

  

  

Indstilling  

Social og Sundhed og Teknik og Miljø indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

1. At der anlægsbevilges 2,825 mio. kr. inkl. moms til boligdelen, som finansieres ved 

optagelse af lån.   

2. At der anlægsbevilges 1,675 mio.kr. ekskl. moms jf. skema 1 til servicearealerne, 

finansieret over likvide aktiver.   

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Pkt. 1-2: Anbefales til kommunalbestyrelsen.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Jeanne Toxværd  

  

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V og F) for og 1 stemme (Ø) imod. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ” Sagen er i sin form underbelyst i forhold til 
beløbsstørrelserne og de åbenlyse mangler i kontrakten mellem Gentofte Kommune og 
entreprenøren.”  
  

Bilag  
1. Skema 1 - BMV servicearealer (4071478 - EMN-2021-04869)  

2. Skema 1 - BMV boligdel (4071477 - EMN-2021-04869)  

3. Oversigt over politiske behandlinger (4083538 - EMN-2021-04869)  

  
  

5 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af bærende søjler ved Kildeskovshallens 

overdækkede indgangspartier  

   

Sags ID: EMN-2021-04972  
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Resumé  

Der ansøges om anlægsbevilling på 2 mio. kr. til renovering af 18 bærende søjler ved 

Kildeskovshallens overdækkede indgangspartier finansieret af likvide aktiver.  

  

Baggrund  

Gentofte Ejendomme er i gang med en gennemgang af Kildeskovshallen med henblik på at 

vurdere, hvilke større vedligeholdelsesarbejder, der skal gennemføres i de kommende år.  

Gennemgangen sker nu således, at større arbejder, der vil kræve, at hallen lukkes helt eller delvist 

(f.eks. reparation af de eksisterende bassiner samt omklædningsfaciliteterne), kan planlægges til 

at udføres samtidig med etableringen af det nye bassin – forventeligt i 2023.   

  

I forbindelse med undersøgelserne er det konstateret, at de 18 bærende søjler, som understøtter 

det overdækkede område ved hallens indgang, er i meget dårlig stand. Det viser sig efter 

gennemførelse af destruktive undersøgelser, at det stål, der er inde i søjlerne, visse steder er tæt 

på at være gennemtæret. En del af søjlernes bæreevne er derfor forringet og i værste fald er der 

fare for, at de kan kollapse.  

  

Der er nu opsat midlertidige understøttelser under overdækningen.  

  

Renovering af søjlerne koster 2 mio. kr. og bør gennemføres hurtigst muligt.  

  

Udgifter til løbende vedligeholdelse af søjlerne afholdes i eksisterende budget til formålet.    

  

  

Indstilling  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

At der anlægsbevilges 2 mio. kr. jf. skema 1, til renovering af bærende søjler ved 

Kildeskovshallens overdækkede indgangsparti finansieret af likvide aktiver.  

  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  

  

Bilag  

1. Skema 1 - Søjler ved Kildeskovshallen (4079828 - EMN-2021-04972)  
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6 (Åben) Anlægsbevilling til affugtningsanlæg til Ishal 1  

   

Sags ID: EMN-2021-04765  

  

Resumé  

Der søges om en anlægsbevilling på 610.000 kr. til udskiftning af affugtningsanlægget i Gentofte 

Ishal 1, finansieret af likvide aktiver.  

  

  

Baggrund  
Det nuværende affugtningsanlæg i Ishal 1 er uventet gået i stykker og kan ikke repareres. 

Anlægget sikrer, at der er et godt indeklima i hallen. Uden anlægget vil der opstå en alt for høj 

luftfugtighed og der ville dannes dug på alle overflader. Før et nyt affugtningsanlæg er på plads, 

kan hallen således ikke anvendes til aktiviteter, der kræver, at der er udlagt is. Etablering af et nyt 

affugtningsanlæg koster 610.000 kr.   

  

Etablering af det nye anlæg kan ske i september 2021.  

  

Der er ingen ekstra afledt drift i forhold til nuværende. Levetiden anslås til 15 år.  

  

Indstilling  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

At der anlægsbevilges 610.000 kr. jf. skema 1 til udskiftning af affugtningsanlægget i Ishal 

1, finansieret af likvide aktiver.  
  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  

  

Bilag  

1. Skema 1 - Anlægsbevilling til affugtningsanlæg til Ishal 1 (4064268 - EMN-2021-04765)  
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7 (Åben) Anlægsbevilling til nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og 

grundvandspumper  

   

Sags ID: EMN-2021-04676  

  

Resumé  

Der søges om en anlægsbevilling på 400.000 kr. til etablering af en nødstrømsgenerator til de 

grundvandspumper der er etableret i Gentofte Sportspark ved Gentofte Hallen, finansieret af 

likvide aktiver.   

  

Henset til at nedbørsmængderne generelt stiger, anbefales det således at etablere en 

nødstrømsgenerator nu, idet en generator i tilfælde af strømsvigt vil sikre mod oversvømmelse af 

hallen og kunstgræsbanen umiddelbart ved siden af hallen.  

  

Baggrund  

Gentofte Hallen er delvist nedgravet, hvilket øger risikoen for, at hallen kan blive oversvømmet. 

Der er derfor etableret en række grundvandspumper, der kontinuerligt sørger for, at dette ikke 

sker. Imidlertid vil der, ved en strømafbrydelse på mere end 2 døgn, være risiko for, at hallen 

oversvømmes.  

  

Der har tidligere været strømafbrydelse i Gentofte Hallen, med oversvømmelse af kunstgræsbanen 

ved siden af hallen til følge. Ved en eventuel ny strømafbrydelse vil der være risiko for at ikke blot 

kunstgræsbanen, men også Gentofte Hallen bliver oversvømmet. Henset til den generelle stigning 

i nedbørsmængderne, at der kommer flere og flere kraftige regnskyl, bør der ske en sikring af den 

fortsatte drift af pumperne.  

  

En nødgenerator, der kan drive grundvandspumperne, hvis strømmen går, koster 400.000 kr. at 

etablere.  

  

Anlægget forventes at holde 20-50 år afhængig af brug. Driftsomkostninger er ca. 5.000 kr. årligt. 

Driftsomkostningerne afholdes indenfor det eksisterende budget. Anlægget etableres hurtigst 

muligt.  

  
  

Indstilling  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

At der anlægsbevilges 400.000 kr. jf. skema 1 til etablering af en nødstrømsgenerator til 

grundvandspumperne i Gentofte Sportspark med finansiering over likvide aktiver.  

  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
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Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  

  

Bilag  
1. Skema 1 - Nødstrømsgenerator til Gentofte Hallen og grundvandspumper (4061579 - 

EMN2021-04676)  

  
  

8 (Åben) Anlægsregnskab for naturlegeplads og nye udearealer ved Hellerup Skole  

   

Sags ID: EMN-2017-06038  

  

Resumé  

Der forelægges anlægsregnskab for naturlegeplads og nye udearealer ved Hellerup Skole.  

  

Baggrund  

Projektet har kostet 8.500.000 kr. og er finansieret af et gavebrev til Gentofte Kommune på  

10.000.000 kr. fra Carlsberg A/S, hvoraf der er betalt fondsmoms på 17,5 % svarende til 1.750.000 

kr. Desuden har Gentofte Kommune modtaget 250.000 kr. fra Carlsberg A/S til fjernelse af 

forurenet jord.  

  

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt, den 16. juni 2014, punkt 6, at bevilge 200.000 kr. til 

skitsering af projekt til Hellerup Skoles 5.000 m2 nye udeareal på Dessaus Boulevard 4, vest for 

Hellerup Skole.  

  

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 28. september 2015, punkt 9, at bevilge 750.000 kr. 

til detailprojektering og udbud af arealet på Dessaus Boulevard 4 samt at acceptere gavebrev på 

10.000.000 kr. fra Carlsberg A/S.  

  

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. juni 2016, med 18 stemmer for (C, A, V, B og I) og 1 

stemme imod (Ø) imod, at bevilge 6.300.000 kr. til etablering af nye udearealer på arealet på 

Dessaus Boulevard 4 samt 250.000 kr. fra Carlsberg A/S til fjernelse af forurenet jord.  

  

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. april 2017, med 18 stemmer for (C, A, V, B, Lisbeth Winther  

(Uden for parti) og D) og 1 stemme (Ø) imod, at bevilge 1.250.000 kr. til etablering af 

naturlegeplads øst for Hellerup Skole på et areal skolen har den eksklusive brugsret til.  

  

Projektet vedrører nye udearealer og naturlegeplads til leg, idræt og bevægelse på matriklen 11D 

mellem Dessaus Boulevard 4, Hellerup Skole og Shell Hellerup, Strandvejen. Projektet indeholder 

indretning af arealet med beplantning, kunstgræsbane, stiforløb med pullertbelysning, udeinventar 

og en skulpturelt designet overdækning og spiralformet figur til leg og udeskole/ undervisning 

benævnt ”Galaksen”.  

  

Projektet indebærer også etablering af et nyt areal i Tuborg Syd til naturlegeplads øst for Hellerup 

Skole på skolens matrikel, Dessaus Boulevard 10 og på Danicas grund på Strandengen imod 

Øresund.  
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Desuden er der foretaget randbeplantning med træer, buske og bunddække.  

  

Projektet er forløbet planmæssigt og i samarbejde med henholdsvis Carlsberg A/S og Danica A/S, 

som er tidligere og nuværende ejere af de tilstødende arealer i Tuborg Syd. Hellerup Skole er 

tilfredse med resultatet.  

  

Der blev i forbindelse med projektet foretaget prøver af jorden, der nogle steder var lettere 

forurenet, hovedsageligt grundet forhøjede blyværdier og en overskridelse af jordkvalitetskriteriet 

for kulbrinter. De udførte analyser indikerer ikke, at der skulle være nogle miljømæssige problemer 

forbundet med jorden. Der er foretaget en afgravning af jord på grunden ned til en dybde af 0,5 

meter under den projekterede terrænkote i området. Der er derefter udlagt 50 cm rene medier 

(råjord + muld) i alle beplantede bede oven på afrenset terræn.  

  

Af den samlede udgiftsbevilling på 8.500.000 kr. er der forbrugt 8.499.732 kr. og der er derudover 

modtaget et gavebrev på 10.000.000 kr. inkl. moms samt yderligere 250.000 kr. ex. moms fra 

Carlsberg, svarende til den samlede indtægtsbevilling på 10.250.000 kr.  

  

Da anlægsregnskabet er over 2 mio. kr. og flerårigt, er det særskilt revideret. Revisionen 

konkluderer, ”at anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til kommunens retningslinjer”.  

  

Der er udarbejdet logbog over sagsforløbet for projektet samt skema 1, skema 2 og 

revisionserklæring, der vedhæftes dagsordenen.  

  

Indstilling  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Teknik og Miljø indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:   

  

1. At anlægsregnskabet godkendes.  

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.  

  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Pkt. 1-2: Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Jeanne Toxværd  

  

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget  
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Bilag  
1. Skema 1 - Udearealer Hellerup Skole (2127230 - EMN-2017-06038)  

2. Skema 2 - Udearealer Hellerup Skole (4017680 - EMN-2017-06038)  

3. Logbog - Udearealer Hellerup Skole (4083548 - EMN-2017-06038)  

4. Revisionserklæring - Udearealer Hellerup Skole (4063300 - EMN-2017-06038)  

  
  

9 (Åben) Videreudvikling af Det grønne Gentofte  

   

Sags ID: EMN-2021-04908  

  

Resumé  

Et grønnere Gentofte ved beplantning på offentlige arealer er et udbredt ønske og efterspurgt 

tiltag.  

  

For at etablere et godt vidensgrundlag at planlægge og prioritere mulige indsatser ud fra foreslås 

det, at der gennemføres en analyse af potentiale for yderligere begrønning af offentlige arealer i 

kommunen og i den forbindelse undersøge, hvordan der kan skabes mest værdi i forhold til mulige 

indsatser.  

  

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til analysen.  

  

Baggrund  

Gentofte opleves generelt som en kommune, hvor det grønne i form af træer og anden beplantning 

er en stor kvalitet og en væsentlig del af egenarten.  

  

Det skyldes de store offentlige friarealer i de historiske parker, skov- og moseområder, 

kirkegårdanlæg, etagebebyggelsernes grønne fællesarealer, alleerne og det enkelte træ på 

vejhjørnet.  

  

Villaområderne, hvor de private haver traditionelt er indrettet med træer, hække og anden 

beplantning mod vej, bidrager også i høj grad til, at Gentofte opfattes som en grøn kommune.  

  

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. september 2020, pkt. 2, enstemmigt anbefalingerne fra 

opgaveudvalget Det grønne Gentofte. Anbefalingerne omfattede – ud over hegning langs vej – 

også bevaringsværdige træer og vejtræer.   

  

For så vidt angår bevaringsværdige træer er det anbefalingen, at ”Alle områder i Gentofte 

Kommune bør vurderes for forekomsten af bevaringsværdige træer. De områder i kommunen, der 

ikke er blevet undersøgt for forekomsten af bevaringsværdige træer, bør vurderes med henblik på 

udpegning i en lokalplan.”  

  

Vedrørende vejtræer er anbefalingen: ”Ordningen med borgerdreven etablering af vejtræer skal 

søges fremmet gennem øget kommunikation.”  

  

Det er vedrørende anbefalingerne ift. kommunale vejtræer og øvrig begrønning på vejarealer 

anført: ”Der står rundt omkring i kommunen på vejarealer mange træer, som Gentofte Kommune 

har plantet og nu plejer. Nogle steder er der tale om klassiske vejstrækninger som fx Jægersborg 

Allé, andre steder er fx plantet træer på små grønne arealer ved vejkryds.”  
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Det er anbefalingen, at ”Vejtræer skal søges indpasset i klimaprojekter i videst muligt omfang.  

  

Det skal generelt overvejes, hvor der hensigtsmæssigt kan etableres begrønning på kommunale 

vejarealer.”  

  

Der er også fra borgere i og uden for opgaveudvalg herudover kommet forslag om plantning af 

allétræer langs flere veje i kommunen, fx Bernstorffsvej.  

  

Hensigten om fortsat at bevare og udvikle Det grønne Gentofte indgår ligeledes i kommunens  

Grønne Strukturplan og i kommuneplanen samt i de foreløbige idéer i opgaveudvalget Byens rum 

– rammer om fællesskaber, hvor deltagerne drøfter, hvordan borgernes behov for såvel aktiviteter 

og fællesskab som fordybelse og ro kan imødekommes i byrum, som er attraktive og indbydende.  

  

Træer og anden beplantning har stor betydning for biodiversitet og som elementer i klimatilpasning. 

Samtidig er der i en fuldt udbygget kommune som Gentofte også udfordringer forbundet med at 

øge beplantningsgraden, fx ledningsføringer langs veje og reelle muligheder for at skabe gode 

vækstbetingelser. Der er ligeledes væsentlige udgifter forbundet både med plantning af træer (og 

anden beplantning) og med den efterfølgende drift/vedligehold.  

  

På denne baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at gennemføre en analyse af det uudnyttede 

potentiale for yderligere begrønning af offentlige arealer i kommunen og i den forbindelse 

undersøge, hvordan der kan skabes mest værdi i forhold til mulige indsatser. Værdi omfatter både 

livskvalitet, biodiversitet og klimafordel. I analysen indgår en hensigtsmæssig belysning af 

borgernes ønsker og behov i forhold til yderligere begrønning af offentlige arealer i kommunen.  

  

Resultatet af analysen forventes at kunne foreligge i løbet af andet kvartal 2022.  

  

Det foreslås, at der afsættes 500.000 kr. til at gennemføre analysen.  
  

Indstilling  

Teknik og Miljø indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

At der anlægsbevilges 500.000 kr. til gennemførelse af analyse vedr. videreudvikling af Det grønne 

Gentofte med finansiering over likvide aktiver.  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Jeanne Toxværd  
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Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  

  

Bilag  

1. Skema 1 - videreudvikling af Det Grønne Gentofte (4079701 - EMN-2021-04908)  

  
  

10 (Åben) Opretholdelse af hygiejneniveauet - "Hygiejnepakke"  

   

Sags ID: EMN-2021-05008  

  

Resumé  

Corona-krisen har vist, at der kan opnås en række sundhedsmæssige fordele ved at styrke den 

generelle hygiejne. Til brug for fastholdelse af hygiejneniveauet i kommunen efter Corona foreslås 

derfor en ”Hygiejnepakke” indeholdende en række tiltag, som vil sikre hygiejneniveauet på 

forskellige områder.   

  

Baggrund  

Under Corona blev der iværksat en række tiltag, herunder opsætning af håndvaske på institutioner 

og skoler, for at mindske spredning af smitte. Erfaringerne fra pandemien har vist, at der er en 

række sundhedsmæssige fordele ved at have fokus på den generelle hygiejne. Det foreslås derfor,  

at der fortsat skal være opstillet håndvaske på institutioner, skoler mm. Til vedligehold og rengøring 

af håndvaskene er der årlige udgifter på 1,07 mio. kr., som foreslås indarbejdet i budgetforslaget 

for 2022 og frem. Udgifter i 2021 afholdes indenfor eksisterende budget.    

  

Der har i mange år været en hygiejnesygeplejerske ansat på Social- og Sundhedsområdet. 

Erfaringen fra Ældreområdet samt Social & Handicap er, at den kommunale hygiejnesygeplejerske 

kan løfte den samlede hygiejnefaglige indsats, samt være en aktiv med- og modspiller i forhold til 

samtlige fagområder, i det tværsektorielle samarbejde samt i de nationale indsatser, herunder ikke 

mindst i forbindelse med Coronapandemien. Hygiejnesygeplejersken rådgiver og vejleder 

områderne til hygiejniske og sikre arbejdsgange, identificere smitteveje, håndtere smitteudbrud, 

samt underviser fagområderne i grundlæggende hygiejne og håndtering af smitte med 

multiresistente bakterier og andre smitsomme tilstande. Hygiejnesygeplejerskens faglighed sættes 

også i spil ved relevante udbud, samt ved nybygning/ombygninger af institutioner.   

  

Under Corona-pandemien har det været nødvendigt at opgradere hygiejnearbejdet med en ekstra 

sygeplejerske. Det foreslås at fastholde opnormeringen ved at etablere en permanent funktion på 

Børne-, Skole-, Kultur-, Unge- og Fritidsområdet. De forventede effekter ved at have en 

hygiejnesygeplejerske på dette område er:   

  

• God hygiejne kan forebygge sygefravær som følge af infektioner  o Korrekt håndhygiejne i 

dagtilbuddene giver færre sygedage pr barn og personale, og dermed mindsket fravær for 

forældrene  

o Undervisning i korrekt håndhygiejne hos 4–12-årige børn havde godt 36 procent lavere 

risiko for sygefravær for såvel mavetarminfektion og for øvre luftvejsinfektion.   

  

• Der er en generel stigning af infektioner med resistente bakterier. Disse er svært 

behandlingsbare, men kan forebygges ved god hygiejne.  

  

• Der kan komme en ”anden bølge” af Covid-19 eller anden ny virus.  
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Udgiften til en hygiejnesygeplejerske er 0,7 mio. kr. om året, som foreslås indarbejdet i 

budgetforslaget for 2022 og frem. Udgifter i 2021 afholdes indenfor eksisterende budget.  

  

I budgetaftalen for 2021 indgik en forventning om reduktion af sygefraværet som en del af 

effektiviseringerne. Administrationen har opstillet mål om reduktion af sygefraværet blandt 

medarbejderne, og ovenstående tiltag forventes også at kunne understøtte indfrielsen af de mål.    

  

  

Indstilling  

Økonomi og Personale indstiller:  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:   

   

At der indarbejdes i alt 1,77 mio. kr. (1,07 mio. kr. til vedligeholdelse og rengøring af håndvaske på 

institutioner og skoler m.m. og 0,7 mio. kr. til en hygiejnesygeplejerske) i budgetforslaget for 2022 

og frem.   

     
  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Jeanne Toxværd og Kristine Kryger  

  

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget  

  

Bilag  

  
  

11 (Åben) Økonomisk rapportering 2. kvartal 2021  

   

Sags ID: EMN-2021-01863  

  

Resumé  

Økonomi og Personale forelægger økonomisk rapportering for 2. kvartal 2021 til godkendelse.   

  

Rapporteringen er en løbende økonomisk styringsinformation til Økonomiudvalg og 

Kommunalbestyrelse.  
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Baggrund  

Formålet med økonomisk rapportering er at give et overblik over kommunens økonomiske situation 

i forhold til de økonomiske rammer, orientere om initiativer samt at foretage de nødvendige 

bevillingsmæssige tiltag.  

  

De væsentligste økonomiske elementer i rapporteringen er følgende:  

  

Serviceudgifter  

Der er oprindeligt udmeldt en serviceramme for 2021 på 3.594,5 mio. kr., der som udgangspunkt 

udgør loftet for kommunens udgifter til dagtilbud, skoler, ældrepleje og miljø mv. Som en del af 

økonomiaftalen forøges servicerammen med 13,4 mio. kr. til 3.607,9 mio. kr.  Forøgelsen sker som 

følge af nye opgaver m.v. (f.eks. coronapuljer). Hvis kommunerne samlet set overskrider den 

reviderede serviceramme, kan det medføre en sanktion.  

  

Der forventes ultimo juni et regnskab på 3.627,2 mio. kr. for serviceudgifterne. Det svarer til et 

merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til den reviderede serviceramme.  

  

Skønnet for de coronarelaterede udgifter er på samlet set 35,1 mio. kr. for 1. halvår 2021 inklusiv 

5,3 mio. kr. som Gentofte Kommune er blevet kompenseret for i forbindelse med udmøntning af 

trivselsaftaler og stimuli af oplevelsesindustrien. I skønnet er forudsat en normalisering af 

driftsudgifterne i andet halvår.  Der er i økonomiaftalen for 2022 aftalt en kompensation på i alt 900 

mio. kr., hvoraf Gentofte Kommune forventes at modtage 11,40 mio. kr. Medregnes de 5,3 mio. kr.  

fra udmøntning af trivselsaftale og stimuli af oplevelsesindustrien udgør Gentofte Kommunes 

samlede kompensation 16,7 mio. kr. Det betyder, at Gentofte ikke forventer at modtage 

kompensation for de resterende coronarelaterede udgifter på 18,4 mio. kr. Eventuel yderligere 

kompensation tages op i forbindelse med økonomiaftalen for 2023.  

  

Medregnes de coronarelaterede udgifter ikke, udgør serviceudgifterne 3.592,2 mio. kr. Det er 2,3 

mio. kr. under den oprindelige serviceramme og 15,7 mio. kr. under den reviderede serviceramme. 

De forventede mindreudgifter kommer primært fra Forebyggelse, rehabilitering og pleje, hvor der 

forventes øgede indtægter fra mellemkommunal afregning af plejeboliger og hjemmehjælp til 

udenbys borgere end forventet ved budgetlægningen. Der forventes fortsat merudgifter på den 

ordinære drift af det specialiserede småbørns- og voksenområde. For begge områder forventes 

lavere takstindtægter fra botilbud som følge af lavere belægning end budgetlagt.     

  

Overførselsudgifter  

Det oprindelige budget for overførsler udgør 1.141,8 mio. kr. og der forventes et regnskab på 862,4 

mio. kr. Forskellen skyldes primært, at indbetalingen vedrørende indefrosne feriepenge på 260 

mio. kr. til Lønmodtagernes Feriemidler efter anvisning fra ministeriet skal flyttes fra driftsbudgettet 

til finansielle poster. Der søges derfor om en omplacering på beløbet. Derudover forventes et 

mindreforbrug på 19,4 mio. kr. under Erhverv og Beskæftigelse som følge af en mere positiv 

udvikling i ledigheden end forventet ved budgetlægningen.   

  

Anlæg  

Det samlede forbrug på anlæg på det skattefinansierede område (inklusive ældreboliger og 

anlægsindtægter) forventes at udgøre 400,4 mio. kr., hvilket er et mindreforbrug på 143,2 mio. kr. i 

forhold til det korrigerede budget på 543,7 mio. kr. Mindreforbruget relaterer sig primært til 

tidsforskydninger, og som led i udarbejdelsen af budgetforslaget for 2022 og overslagsårene 

2023–2025 er anlægsbudgettet blevet gennemgået, og det foreslås, at udskyde 90,3 mio. kr. fra 

2021 til 2022-2025.  

  

Gennemsnitslikviditet ultimo 2021  

Gennemsnitslikviditeten ultimo 2021 skønnes til 420 mio. kr. Det er en opjustering på 40 mio. kr. i 

forhold til skønnet i økonomisk rapportering ultimo 1. kvartal 2021 på 380 mio. kr. Opjusteringen 
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skyldes primært sammenlægning af investeringsbeholdningen med kassebeholdningen i efteråret 

2021. I modsat retning trækker fremrykningen af indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fra 

august til slutningen af maj.   

  

  

  

Indstilling  

Økonomi og Personale indstiller:  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

1. At de bevillingsmæssige forhold til den økonomiske rapportering godkendes med de 

beskrevne nettotillægsbevillinger:  

a. for finansiering søges om tillægsbevillinger på nettomindreindtægt på 17,6 mio. kr. i 

forbindelse med økonomiaftalen  

b. for serviceudgifter søges om tillægsbevillinger på 3,5 mio. kr. vedrørende 

demografikorrektion, trivselsmidler, lovændringer og puljemidler som finansieres af 

likvide aktiver  

c. der søges om omplacering af 260 mio. kr. vedrørende indbetalinger til  

Lønmodtagernes Feriemidler fra overførselsudgifter til balanceforskydninger  

d. for anlæg søges om flytning af bevilling på 0,3 mio. kr. fra Kultur (drift) til 

Kulturpuljen (anlæg), samt at der gives tillægsbevilling hertil.  

e. der søges om indtægtsbevilling på 22,3 mio. kr. vedrørende udlodning fra HMN  
  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Pkt. 1a-1e: Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Jeanne Toxværd  

  

Vedtagelse: Pkt. 1a – 1e: Vedtaget med 18 stemmer (C, A, B, V, F) for medens 1 (Ø) undlod at 

stemme.  

  

Bilag  

1. Økonomisk rapportering 2 kvt 2021 (4086871 - EMN-2021-01863)  

  
  

12 (Åben) Aflysning af tænketank om geninvesteringer og anlægsplan  

   

Sags ID: EMN-2019-05557  
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Resumé  

Det foreslås, at den påtænkte tænketank vedrørende geninvesteringer og anlægsplan i et flerårigt 

perspektiv ikke gennemføres.  

  

Baggrund  

   
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt d. 27. januar 2020 punkt 2 om ”Forslag til tænketanke”, 

at etablere en tænketank om geninvesteringer og anlægsplan med henblik på igangsættelse i 

første halvår 2020.   

  

Arbejdet med tænketanken blev sat midlertidigt i bero, da situationen omkring Covid-19 

indebar, at interne ressourcer blev omprioriteret til fremrykning af regningsbetaling, 

håndtering af coronaudgifter, herunder puljer, coronabudgetter og løbende afrapportering 

af coronaregnskaber. Desuden vanskeliggjorde situationen omkring Covid-19 

tilrettelæggelse af fysiske møder, hvor den indsats de inviterede parter ville skulle levere 

ikke kunne stå mål med mulighederne for sparring og ville medføre et mere begrænset 

relationelt udbytte for deltagerne. Samtidig var vurderingen, at det faglige udbytte også 

ville blive påvirket negativt af den digitale mødeform.   

Forvaltningen har siden tænketanken midlertidigt blev sat i bero, arbejdet videre med at 

afdække mulighederne for at arbejde systematisk med strategier for geninvesteringer og 

flerårige anlægsplaner – blandt andet på it-området med de investeringer og 

reinvesteringer i kommunens IT-infrastruktur og IT-sikkerhed som blev besluttet med 

budgetaftalen for 2021-2022. Vurderingen er på den baggrund, at behovet for en 

tænketank imødekommes gennem forvaltningens erfaringer og videre arbejde med 

geninvesteringsbehov i forbindelse med de to- årige budgetaftaler. De to-årige 

budgetaftaler giver mulighed for et flerårigt perspektiv på geninvesteringsbehov og 

samtidig sikring af den nødvendige fleksibilitet til at tilpasse budgettet til ændrede 

forudsætninger.   
  

  

Indstilling  

Økonomi og Personale indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:   

  

At den påtænkte tænketank om geninvesteringer og anlægsplan ikke gennemføres.  

  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  



Side 21 

  

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  

  

Bilag  

  
  

13 (Åben) Fremrykning af indførelsen af sortering af madaffald ved villa og 

rækkehuse, samt forlængelse af den nuværende renovationskontrakt  

   

Sags ID: EMN-2021-03532  

  

Resumé  
Som følge af ny affaldsbekendtgørelse skal der ske separat indsamling af madaffald ved samtlige 

husstande i Gentofte Kommune inden udgangen af 2022. Det indebærer en fremrykning af 

sortering af madaffald ved villa- og rækkehuse fra 2023 til 2022. Fremrykningen nødvendiggør, at 

den nuværende renovationskontrakt med City Container forlænges med et år frem til udgangen af 

februar 2024.  

Der søges om anlægsbevilling på 6 mio. kr. til indkøb af beholdere til ordningen med indsamling af 

madaffald ved villa- og rækkehuse. Udgifter finansieres over renovationstaksten.  

  

Baggrund  

  

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. februar 2020, pkt. 6 at begynde en grøn omstilling af 

affaldsindsamlingen fra private husstande ved, som en overgangsperiode, at indgå en kort 2-årig 

kontrakt med fortsat indsamling med dieseldrevne renovationsbiler, herefter indgås en 

længerevarende kontrakt fra 2023 med krav om eldrevne renovationsbiler. I overgangsperioden 

indkøbes og afprøves 2 eldrevne renovationsbiler. Indsamling af madaffald ved etageejendomme 

implementeres i løbet af 2021, mens indsamling af madaffald ved villa- og rækkehuse iværksættes 

i forbindelse med indgåelse af den længerevarende renovatørkontrakt fra marts 2023.   

  

På Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 9. februar 2021, punkt 1, blev der orienteret om ny 

affaldsbekendtgørelse, der var trådt i kraft den 1. januar 2021. Affaldsbekendtgørelsen stiller krav 

om ”husstandsnær” indsamling af 10 affaldstyper, herunder madaffald. I henhold til 

bekendtgørelsen skal 9 affaldstyper, herunder madaffald, indsamles senest fra den 1. juli 2021. 

Gentofte Kommune har søgt og fået dispensation fra bekendtgørelsens frist for separat indsamling 

af madaffald ved villa- og rækkehuse, således at dette senest skal være implementeret ved 

udgangen af 2022.   

  

Som følge heraf er det nødvendigt at fremrykke sortering af madaffald ved villa- og rækkehuse fra 

det tidligere besluttede tidspunkt, marts 2023 til 2022.  

Det forventes, at udrulningen kan ske i løbet af første halvår 2022. Den endelige plan kan først 

fastlægges, når renovatøren ved, hvor hurtigt han kan få omstillet sin vognpark til at kunne tømme 

beholdere med to kamre (madaffald og restaffald). I dag afhentes og tømmes et-kammerbeholder 

med restaffald ved villa- og rækkehuse.    

   

  

Ændring og forlængelse af den eksisterende renovationskontrakt   

  

Den nuværende renovationskontrakt udløber ved udgangen af februar 2023 med mulighed for 

forlængelse frem til udgangen af februar 2024. Renovatøren, City Container er indforstået med at 

ændre den eksisterende kontrakt, således at der hentes og tømmes rumopdelte beholdere med 
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henholdsvis madaffald og restaffald ved villa- og rækkehuse. Det kræver andre renovationsbiler 

end dem, der i dag bruges til at tømme beholdere til restaffald. For at holde 

tømningsomkostningerne til den nye ordning for madaffald så lave som muligt er det 

hensigtsmæssigt at perioden med anvendelse af nye renovationsbiler ikke bliver for kortvarig. Det 

sikres ved at opstarte ordningen så hurtigt som muligt og udnytte optionen på forlængelse af 

kontrakten med City Container på 2 x 6 måneder, således at kontrakten udløber ved udgangen af 

februar 2024.  

  

En forlængelse af renovationskontrakten vil betyde, at indgåelse af en ny længerevarende kontrakt 

med krav om affaldsindsamling med eldrevne renovationsbiler udskydes fra 2023 til 2024.    

  

Ønsket om at kunne udnytte et mere modnet marked i forbindelse med indgåelse af den 

længerevarende kontrakt med krav om 100 % anvendelse af el-renovationsbiler vil i større omfang 

kunne opnås ved indgåelse af ny kontrakt i 2024 end i 2023.   

Corona har haft en negativ indflydelse på markedet for el-renovationsbiler. De 2 eldrevne 

renovationsbiler, som Gentofte Kommune skulle modtage i foråret 2021, er forsinket og leveres 

først ultimo oktober 2021. Den forventede fremkomst af nye leverandører og modeller af 

elrenovationsbiler er ligeledes blevet forsinket.   

  

Beholdere m.v. til indsamling af madaffald og restaffald ved villa- og rækkehuse  

  

Det anbefales, at villa- og rækkehuse som standard får en 240 liters rumopdelt to-kammer 

beholder med sidehængslede låg til restaffald og til madaffald. Sidehængslede låg er mere 

brugervenlige end de traditionelle låg-i-låg, der i dag benyttes til de rumopdelte beholdere til plast 

& metal samt glas & papir. Låget er nemt at åbne fra alle sider og det er muligt kun at åbne låget til 

et rum ad gangen. Samtidig forbedrer låget arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderen, der ikke 

behøver at åbne låget manuelt ved tømning, hvilket letter arbejdsdagen og sikrer, at der ikke sker 

emission fra beholderne ved tømning. Bilag 1 viser billeder af henholdsvis beholdere med låg-i-låg 

og sidehængslede-låg.    

  

Den rumopdelte beholder til madaffald og restaffald erstatter de nuværende 140-190 l beholdere til 

restaffald. Beholderen tømmes som i dag hver uge. De nye beholdere er lidt bredere end de 

nuværende beholdere. Beholderen afhentes inde på grunden på samme vilkår som beholderne til 

restaffald afhentes i dag. Ved adresser der ikke opfylder adgangskrav, skal husstanden på 

tømmedagen selv sætte beholderen frem til fortov. Denne fremgangsmåde anvendes allerede i 

dag for ordningerne for plast & metal og glas & papir samt restaffald. Madaffald skal sorteres i 

dedikerede poser, som leveres til borgerne af Affald og Genbrug. Poserne bestilles af borgerne 

ved at binde en tom pose på håndtaget på beholderen, hvorefter der leveres nye poser i 

postkassen i forbindelse med tømningen af beholderen.  

  

Økonomi  

  

Der søges om en anlægsbevilling til indkøb af 12.000 rumopdelte beholdere til implementering af 

madaffaldsordningen hos villa- og rækkehuse. Omkostningen hertil forventes at være 6 mio. kr. der 

finansieres over likvide aktiver med finansiel dækning over Renovationens formue. (takstfinansieret 

område)  

  

De øgede driftsudgifter i 2022 som følge af fremrykningen af implementering af  

madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse kan afholdes inden for renovationens formue. I 2023 
og frem vil der ud over udgifter til madaffaldsordningen ved villa- og rækkehuse, være udgifter til 
implementering af øvrige fraktioner (pap, mad- og drikkekartoner samt tekstiler) En samlet opgørelse 
herover vil indgå i forslag til renovationstakst for 2023 og frem.   
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Indstilling  

Teknik og Miljø indstiller,  

  

Til Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:   

  

At der løbende i 2022 indføres indsamling af madaffald ved villa- og rækkehuse.  

1. At den nuværende renovationskontrakt ved udnyttelse af de gældende optioner forlænges 

til udgangen af februar 2024.   

2. At der gives en anlægsbevilling på 6 mio. kr. til indkøb af 12.000 rumopdelte beholdere, der 

finansieres over Renovationens formue.  

3. At der ikke foretages ændringer i taksten for 2022 som følge af den fremrykkede 

implementering af madaffaldsordning ved villa- og rækkehuse, idet der foretages en samlet 

opgørelse over takstgrundlaget i forbindelse med renovationstaksten for 2023.   

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget  

  
  Dato: 17-08-2021  

  

  

Pkt. 1 – 4 Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  

  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Pkt. 1-3: Anbefales til kommunalbestyrelsen.  

  

  

Beslutninger:  
Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Kristine Kryger, Karen Riis Kjølbye og Brigitta Rick.   

  

Vedtagelse: Pkt. 1-4: Enstemmigt vedtaget  

  

Bilag  

1. Bilag 1 - 240 liter sidehængslede låg (4032294 - EMN-2021-03532)  

  
  

14 (Åben) Opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og 

MidtNords Naturgasselskab I/S (tidligere HMN Naturgas I/S)  

   

Sags ID: EMN-2019-02981  
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Resumé  

Det indstilles til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende en opløsning af det 

kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S på de anførte 

vilkår.  

  

  

Baggrund  

Bestyrelsen og repræsentantskabet for Hovedstadsregionens og Midt-Nords Naturgasselskab I/S 

(tidligere HMN Naturgas I/S) har besluttet at indstille til ejerkommunerne, at selskabet opløses med 

henblik på udlodning af den resterende kapital til ejerkommunerne snarest muligt herefter.  

  

Selskabet har siden 2016, hvor den daværende regering fremkom med en ny forsyningsstrategi, 

der bl.a. indebar, at de regionale gasdistributionsnet skulle samles (konsolideres) i ét statsligt 

selskab, arbejdet mod at afhænde og afvikle sine aktiviteter.  

  

I 2017 solgte selskabet sit kommercielle handelsselskab til et konsortium bestående af SEAS-NVE 

og Eniig (nu Norlys). I 2018 frasolgte selskabet sit gasdistributionsnet til staten (Energinet) med 

virkning fra 1. april 2019, og i 2019 frasolgte selskabet sine gastankstationer til Nature Energy. 

Selskabet har løbende udloddet provenu fra salget af aktiviteter til ejerkommunerne.   

  

Siden da har Selskabet arbejdet med at afvikle de resterende aktiviteter, og afviklingen forventes 

på nuværende tidspunkt at kunne afsluttes i løbet af 2021. En eventuel resterende kapital 

udloddes til ejerkommunerne snarest muligt efter opløsning, forventeligt i 2022.    

  

I lyset af det forestående kommunalvalg vurderes det hensigtsmæssigt at få nedlagt den 

nuværende organisation med udgangen af 2021, så det undgås, at der efter kommunalvalget skal 

udpeges et nyt repræsentantskab og en ny bestyrelse, som kun skal fungere for en kort periode og 

med begrænset aktivitet.  

Selskabets bestyrelse og repræsentantskab indstiller til kommunalbestyrelsen, at kommunerne 

godkender opløsningen og vilkårene herfor.  

  

Det fremgår af selskabets vedtægter § 16, stk. 1, at beslutning om selskabets opløsning skal 

træffes i enighed blandt ejerkommunerne med godkendelse i hver enkelt ejerkommunes 

kommunalbestyrelse.   

  

Afviklingen af aktiver og passiver fortsætter i 2021 med den nuværende organisation bestående af 

repræsentantskab, bestyrelse og forretningsfører (administration). Hvis der fortsat udestår 

afviklingsopgaver efter 31. december 2021, bemyndiges bestyrelsen til at overlade dette til en 

administrator eller likvidator, der kan afslutte afviklingen og få udarbejdet en slutopgørelse af 

kapitalen med henblik på udlodning til ejerkommunerne.  

Slutkapitalen udloddes i overensstemmelse med vedtægternes § 16, stk. 2, til ejerkommunerne i 

forhold til deres hæftelse. Gentofte Kommunes ejerandel udgør 4,4507 %.  

  

I forbindelse med frasalg af aktiviteterne har selskabet påtaget sige en række fundamentale 

garantier (f.eks. om vanhjemmel), hvor den seneste udløber i 2026. Alle ejerkommuner hæfter i 

henhold til vedtægterne solidarisk for krav mod selskabet, og indbyrdes i forhold til ejerandel.  

Ovennævnte garantier kan ikke afvikles, men risikoen for krav under garantierne vurderes lille. 

Efter opløsning af selskabet vil ejerkommunerne fortsat hæfte solidarisk for eventuelle krav.   

  

Vilkår for opløsningen  

• Selskabets styrelsessorganer nedlægges senest pr. 31. december 2021.  

• Alle aktiver og passiver realiseres så vidt muligt inden 31. december 2021.  
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• Såfremt der 31. december 2021 udestår opgaver med realisering af aktiver og passiver 

bemyndiges bestyrelsen til at overlade disse til en administrator/likvidator.  

• Når kendte aktiver og passiver er afviklet, udarbejdes en slutopgørelse af selskabets 

kapital, som gennemgås og godkendes af selskabets revisor.  

• Selskabets kapital udbetales til ejerkommunerne i forhold til deres hæftelse.  

• Skulle der senere blive rejst krav mod fællesskabet under f.eks. de fundamentale garantier, 

hæfter ejerkommunerne på samme måde som efter vedtægternes § 3, herunder indbyrdes 

i forhold til deres hæftelse.  

  

  

Indstilling  

Det indstilles  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:   

  

At godkende en opløsning af det kommunale fællesskab Hovedstadsregionens og Midt-Nords 

Naturgasselskab I/S på de anførte vilkår.  

  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget  

  

Bilag  

  
  

15 (Åben) Aftale med Region Hovedstaden om IV-behandling i kommunalt regi  

   

Sags ID: EMN-2021-04377  

  

Resumé  

KKR Hovedstaden har godkendt aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi 

den 16. juni 2021. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer 

IVbehandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den 

periode, behandlingen varer.   

  

Aftalen skal inden ikrafttrædelse godkendes af de enkelte kommuner og forelægges hermed med 

henblik på politisk godkendelse i Gentofte Kommune.   
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Baggrund  

Indgåelse af en IV-aftale er et pejlemærke i Sundhedsaftale 2019-2023 og en særskilt 

signaturindsats, som er aftalt mellem Region Hovedstaden og KKR Hovedstaden.  

  

Forud for KKR’s godkendelse har Sundhedskoordinationsudvalget godkendt aftalen på mødet den 

11. juni 2021 og kommunaldirektørkredsen på K29-mødet den 4. juni 2021.  

  

IV-aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i 

IVbehandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at 

ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.   

  

Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i 

kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Endvidere er det 

en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i 

kommunalt regi, samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i 

kommunalt regi.  

  

Ifølge aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen.  

Aftalen afgrænser målgrupper og forudsætninger for, at IV-behandling kan ske i kommunalt regi. 

En væsentlig del af aftalen er en takstmodel, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne 

med kommunerne for at løse opgaven. Modellen tager afsæt i kommunernes konkrete erfaringer 

med IV-behandling og reelle udgifter hertil. Det har været et bærende princip, at takstafregningen 

skal være enkel at administrere, og ikke give anledning til lokale diskussioner mellem kommuner 

og hospitaler.  

  

I forhold til aftalen udestår en afklaring vedr. afregning for korttarmspatienter, der modtager 

parenteral ernæring (intravenøs ernæringstilførsel) og herunder IV medicinsk behandling og IV 

væskebehandling i kommunalt regi. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i 

hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og 

finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før 

hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af 

kommunerne for de udgifter, der forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da 

kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. 

Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr.  

patient   

  

På trods af udestående vedr. korttarmspatienter anbefaler KKR Hovedstaden, at aftalen tiltrædes. 

Samtidig opfordrer KKR de 29 kommuner til at afvise alle nyhenviste korttarmspatienter, så længe 

der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.    

  

Aftalen træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.  

  

  

Indstilling  

Social & Sundhed indstiller  

  

Til Ældre, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

1. At godkende aftale om IV-behandling i kommunalt regi.   

2. At godkende at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk 

uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.  
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Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget  

  
  Dato: 18-08-2021  

  

  

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 18. august 2021  
  

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet korttarmspatienter 

behandles af Region Hovedstaden indtil der opnås enighed mellem Region Hovedstaden 

og KKR om finansiering af opgaven.  
  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Pkt. 1-2: Anbefales til kommunalbestyrelsen, idet korttarmspatienter behandles af Region 

Hovedstaden indtil der opnås enighed mellem Region Hovedstaden og KKR om 

finansiering af opgaven.  
  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Jeanne Toxværd   

  

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget, idet korttarmspatienter behandles af Region 

Hovedstaden indtil der opnås enighed mellem Region Hovedstaden og KKR om finansiering af 

opgaven.  

  
  

Bilag  

1. Aftale om IV-behandling i kommunalt regi KKR Hovedstaden (4031879 - EMN-2021-04377)  

  
  

16 (Åben) Orientering om udbud vedr. elektronisk nøglesystem  

   

Sags ID: EMN-2021-04216  

  

Resumé  

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22. juni 2020 under punkt 5 at iværksætte et 

udbud vedr. elektronisk nøglesystem til borgere i eget hjem.   

  

Udbuddet er afsluttet, og der er truffet en beslutning om, hvilken leverandør der har vundet 

udbuddet. I denne sag orienteres Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om udbuddets 

resultat.   
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Baggrund  

Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 22. juni 2020 at iværksætte et udbud vedr. 

elektronisk nøglesystem til borgere i eget hjem.   

  

På grund af teknikaliteter blev udbuddet først afsluttet i foråret 2021, hvor følgende to leverandører 

bød:   

• Bekey   

• Phoniro  

  

På baggrund af de indkomne bud tildelte kommunen opgaven til Phoniro den 28. maj 2021. 

Kontrakten trådte i kraft den 15. juni 2021 og er gældende til og med 14. juni 2027. Det er muligt at 

forlænge aftalen 4 x 12 måneder på uændrede vilkår.  

  

Med udbuddet får de borgere, som fx modtager praktisk- og / eller personlig hjælp, et nyt 

elektronisk nøglesystem, der ikke indebærer fysiske nøgler. Adgang til borgerens bolig sker i 

stedet via en app på personalets smartphone kombineret med montering af en elektronisk lås. Det 

elektroniske nøglesystem kan bruges af både den kommunale leverandør af hjemmehjælp, de 

private leverandører og evt. andre leverandører, som kommer i borgerens hjem, fx leverandører af 

madservice. Der er fuld logning på al aktivitet, og det nye system vil dermed forbedre sikkerheden 

for borgeren.   

  

Udskiftning af låsesystemet forventes at gå i gang den 1. oktober 2021, og vil forventeligt være 

afsluttet i løbet af 2022. Det vil være medarbejdere fra kommunens hjælpemiddeldepot, der 

foretager udskiftningen af låsesystemet.   

  

Kommunalbestyrelsen afsatte 2,4 millioner kroner på en anlægsbevilling den 22. juni 2020. På 

baggrund af det gennemførte udbud forventes det, at udgifterne til anskaffelse af nøglesystem 

udgør 1,7 mio. kr. Det svarer til mindreudgifter på 0,7 mio. kr.   

  

  

Indstilling  

Social & Sundhed indstiller  

  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:   

  

At orienteringen tages til efterretning.  

  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  
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Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.   
  

Bilag  

  
  

17 (Åben) Kulturstøtte 2021  

   

Sags ID: EMN-2021-04626  

  

Resumé  

Covid-19 har fortsat stor indvirkning på kulturlivet i Gentofte Kommune, hvor kulturinstitutioner og 

kulturaktører er mærket af de negative konsekvenser af nedlukningen samt ændrede 

publikumsvaner som på trods af genåbningen endnu ikke er normaliserede. For at fastholde et 

levende kulturliv i Gentofte Kommune er der behov for ekstraordinær kulturstøtte i 2021. Der søges 

om en supplerede anlægsbevilling til Kulturpuljen og ekstraordinært driftstilskud til tre økonomisk 

udfordrede kulturinstitutioner – Garderhøjfortet, Øregaard Museum og Gentofte Musikskole.   

  

Baggrund  
Gentofte Kommunes kulturliv er funderet på en mangfoldig række af institutioner indenfor musik og 

sang, scenekunst, visuel kunst, film og museale oplevelser. I en normal hverdag medvirker disse 

institutioner til opbygningen af bæredygtige fællesskaber og skabelsen af rum for dannelse og 

virkelyst. Men gennem de seneste år har kommunens kulturinstitutioner alle mærket de negative 

konsekvenser af ændrede publikumsvaner som på trods af genåbningen endnu ikke er på niveau 

med før Corona.   

  

Hårdest ramt er nogle af de kulturinstitutioner, der primært drives for kommunal driftsstøtte. Det 

gælder Garderhøjfortet, Øregaard Museum og Gentofte Musikskole, hvor en økonomigennemgang 

i juni viste, at de tre kulturinstitutioner på nuværende tidspunkt af året har haft væsentligt færre 

entreindtægter og elevbetalinger end budgetteret. For Garderhøjfortet drejer det sig om 0,2 mio. 

kr., for Øregaard om 0,4 mio. kr. og for Gentofte Musikskole om 0,1 mio. kr.  

  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer, at kulturinstitutionerne ikke har mulighed for at 

indhente de tabte indtægter uden det får konsekvenser for kulturtilbuddet, som vi kender det i dag. 

Børne og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår derfor, at der ydes et ekstraordinært driftstilskud i 

2021 til de tre kulturinstitutioner, som nedenfor angivet:  

  

Garderhøjfortet:  0,2 mio. kr.  

Øregaard Museum:  0,4 mio. kr. Gentofte 

Musikskole:  0,1 mio. kr.  

Ekstraordinær driftsstøtte i alt  0,7 mio. kr.   

  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid vurderer desuden, at det er nødvendigt at støtte genåbningen 

af publikumsudviklingen i andre kulturelle tilbud i Gentofte Kommune.   

  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid foreslår derfor, at Kulturpuljen udvides med 0,5 mio. kr. med 

henblik på at støtte publikumsfremmende aktiviteter, såsom særarrangementer, opsøgende 

arbejde, eller gratis entre-ordninger for kommunens borgere til f.eks. koncerter, workshops, 

fremvisninger, forestillinger og udstillinger.   

  

Kulturpuljen kan søges af både kulturinstitutioner og andre kulturaktører, som derved får nye 

muligheder for at tilpasse sig publikumssituationen, og udvikle kulturlivet i kommunen. Børn og 
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Skole, Kultur, Unge og Fritid vil indtil udgangen af 2021 lempe den nuværende bevillingspraksis, 

hvor Kulturpuljen som udgangspunkt støtter med op til 50% af udgiften til det kulturfaglige indhold. 

Således kan kulturaktører i en periode ansøge om fuld finansiering af det kulturfaglige indhold 

gennem Kulturpuljen.  

  

Den samlede ekstraordinære kulturstøtte beløber sig dermed til 1,2 mio. kr.:  

  

Udvidelse af Kulturpuljen:  

Ekstraordinær driftsstøtte:  

0,5 mio. kr. 

0,7 mio. kr.  

Ekstraordinær kulturstøtte i alt:  1,2 mio. kr.   

  

  

Indstilling  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller   

  

Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

1. At der gives en supplerede anlægsbevilling til Kulturpuljen på 0,5 mio. kr. i 2021, der 

finansieres af likvide aktiver.  

  

2. At der tildeles et ekstraordinært driftstilskud til Garderhøjfortet på 0,2 mio. kr., til Øregaard 

Museum på 0,4 mio. kr. og til Gentofte Musikskole på 0,1 mio. kr. i 2021, der finansieres af 

likvide aktiver.   

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget  

  
  Dato: 18-08-2021  

  

  

Pkt. 1-2: Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der opstilles retningslinjer 

for Kulturpuljen, der sikrer, at der ikke tildeles støtte, som vil kunne modregnes i eventuel statslig 

støtte til kulturaktørerne, og idet der i forbindelse med de ekstraordinære driftstilskud fastsættes 

vilkår om, at der ikke ydes driftsstøtte, hvis kulturinstitutionerne samtidig modtager kompensation 

fra statslige hjælpepakker.  
  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Pkt. 1-2: Anbefales til kommunalbestyrelsen, idet der opstilles retningslinjer for Kulturpuljen, der 

sikrer, at der ikke tildeles støtte, som vil kunne modregnes i eventuel statslig støtte til 

kulturaktørerne, og idet der i forbindelse med de ekstraordinære driftstilskud fastsættes vilkår om, 

at der ikke ydes driftsstøtte, hvis kulturinstitutionerne samtidig modtager kompensation fra statslige 

hjælpepakker.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  
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Indlæg af: Anne Hjorth  

  

Vedtagelse: Pkt. 1-2: Enstemmigt vedtaget, idet der opstilles retningslinjer for Kulturpuljen, der 

sikrer, at der ikke tildeles støtte, som vil kunne modregnes i eventuel statslig støtte til 

kulturaktørerne, og idet der i forbindelse med de ekstraordinære driftstilskud fastsættes vilkår om, 

at der ikke ydes driftsstøtte, hvis kulturinstitutionerne samtidig modtager kompensation fra statslige 

hjælpepakker.  
  

Bilag  

  
  

18 (Åben) Danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet   

   

Sags ID: EMN-2021-03306  

  

Resumé  

Siden 2018 skal Social- og Ældreministeriet (tidligere Børne- og Socialministeriet) hvert år inden 1. 

juli offentliggøre kommuneopdelte danmarkskort med det forudgående års statistik over 

omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager efter lov om social service.   

  

Kommunalbestyrelsen skal behandle danmarkskortet på et møde inden udgangen af det år, hvor 

danmarkskortet offentliggøres.  

  

Baggrund  

Der anvendes tre begreber, når Ankestyrelsen udregner omgørelsesprocenter:    

  

Stadfæstelse: Ankestyrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.   

  

Ændring/Ophævelse: Ankestyrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver 

den.   

  

Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og Ankestyrelsen 

ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det betegnes ”at 

hjemvise en sag” og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.   

  

Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves, benævnes det, at kommunens afgørelse bliver 

omgjort. Det hedder det, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver 

ændret. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af afgørelser, der bliver omgjort (hjemvist, ændret 

eller ophævet) af Ankestyrelsen.   

  

Børne- og Socialministeriet har ligesom de foregående år udarbejdet 3 danmarkskort for 

omgørelsesprocenter i 2020: for hele socialområdet, for børnehandicapområdet og for særlige 

bestemmelser på voksenhandicapområdet. Kortene for børnehandicapområdet og for særlige 

bestemmelser for voksenhandicapområdet indgår i kortet for det samlede socialområde. Kortene 

kan ses på ministeriets hjemmeside:  

Omgørelsesprocenter på socialområdet i 2020 (sm.dk)  

Omgørelsesprocenter på børnehandicapområdet i 2020 (sm.dk)  

Omgørelsesprocenter på voksenhandicapområdet i 2020 (sm.dk)  
  

På kortet for hele socialområdet indgår alle bestemmelser i lov om social service.   

https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-socialomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-boernehandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
https://sm.dk/danmarkskort/2021/jun/omgoerelsesprocenter-paa-voksenhandicapomraadet-i-2020
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Som det fremgår af tabel 1 og 2 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 135 afgørelser 

på hele socialområdet fra Gentofte Kommune. Omgørelsesprocenten var 51 %. Heraf var 18 % 

ændrede/ophævede og 33 % hjemviste afgørelser. Stadfæstelsesprocenten var 49 %. I 2019 og 

2018 blev der behandlet henholdsvis 50 og 81 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 26 % 

henholdsvis 44 %. Heraf var i 2019 10 % ændrede og 16 % hjemviste afgørelser, mens 

stadfæstelsesprocenten var 74 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 44% fordelt på 7 % 

ændrede og 37 % hjemviste afgørelser, mens stadfæstelsesprocenten var 56 %. I 2020 er 

omgørelsesprocenten for hele socialområdet steget i forhold til 2019. Ændrede/ophævede 

afgørelser er steget med 8 procentpoint, mens antallet af hjemviste afgørelser er steget med 17 

procentpoint. I forhold til 2018 er omgørelsesprocenten i 2020 7 procentpoint højere.    

  

På det sociale børneområde har Gentofte Kommune i 2020 truffet ca. 3000 afgørelser.  

Ankestyrelsen har på det sociale børneområde behandlet 79 afgørelser i 2020 fra Gentofte 

Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 18 afgørelser og hjemviste 28 afgørelser. 33 

afgørelser blev stadfæstet.   

  

På det sociale voksenområde behandler Gentofte Kommune årligt flere tusinde afgørelser.  

Ankestyrelsen har på det sociale voksenområde behandlet 56 afgørelser i 2020 fra 

Gentofte Kommune. Heraf ændrede/ophævede Ankestyrelsen 6 afgørelser og hjemviste 

17 afgørelser. 33 afgørelser blev stadfæstet.   
I kommunerne Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal er der i 2020 sket et fald i 

omgørelsesprocenter i forhold til 2019 på henholdsvis 16, 16 og 7 procentpoint. I forhold til 2018 er 

der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk på henholdsvis 10 

og 28 procentpoint. I Rudersdal ses ingen ændret omgørelsesprocent.   

  

På kortet for børnehandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service:  

  

• Pasningstilbud, hjemmetræning m.m. (§§ 32, 32a, 36, 39-40)   

• Merudgiftsydelse (§ 41)   

• Tabt arbejdsfortjeneste (§§ 42- 43)   

• Personlig hjælp og ledsagelse (§§ 44 – 45)   

  

Som det fremgår af tabel 5 og 6 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 41 afgørelser 

fra Gentofte Kommune på børnehandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 61 %. Heraf var 12 

% ændrede/ophævede afgørelser og 49 % hjemvisninger. Stadfæstelsesprocenten var 39 %. I 

2019 og 2018 blev der behandlet henholdsvis 6 og 42 afgørelser. Omgørelsesprocenten var 33 % 

henholdsvis 64 %. Heraf var i 2019 17 % ændrede/ophævede og 17 % hjemviste afgørelser, mens 

stadfæstelsesprocenten var 67 %. I 2018 var omgørelsesprocenten på 64 % fordelt på 10 % 

ændrede/ophævede og 55 % hjemviste afgørelser, mens stadfæstelsesprocenten var 36 %. I 2020 

er omgørelsesprocenten således steget med 28 procentpoint i forhold til 2019. Det skyldes et fald i 

ændrede/ophævede afgørelser på 5 procentpoint, mens antallet af hjemviste afgørelser er steget 

med 32 procentpoint.     

  

I kommunerne Gladsaxe og Rudersdal er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenter i forhold til 

2019 på henholdsvis 37 og 4 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i Lyngby-Taarbæk er 

steget med 7 procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i 

Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk på henholdsvis 23 og 6 procentpoint. I Rudersdal ses en stigning i 

omgørelsesprocenten på 15 procentpoint.    

  

Stigningen på børneområdet giver anledning til at Børn og Familie fortsat udvikler afdelingens 

praksis for at sikre, at omgørelsesprocenten nedbringes. I det følgende er der opridset hvilke tiltag 

der er iværksat med henblik på at nedbringe omgørelsesprocenten.   
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• Alle omgjorte og hjemsendte sager er gennemgået således at læring sikres fremadrettet i 

fremtidige sager.   

  

• Børn og Familie har bedt Ankestyrelsens Taskforce om et udviklingsforløb, som er udviklet 

af Ankestyrelsen og Socialstyrelsen. Formålet med denne indsats er at sikre korrekte 

afgørelser, så vi i højere grad undgår hjemvisninger og ændringer af afgørelser.   

  

• Når en afgørelse hjemsendes fra Ankestyrelsen og der er tvivl om afgørelsens indhold 

tager rådgiverne direkte kontakt til sagsbehandleren i Ankestyrelsen. Formålet er at få 

præciseret grundlaget for hjemvisning og bede Ankestyrelsen uddybe hvad de mener 

kommunen burde gøre anderledes.  

  

  

På kortet for voksenhandicapområdet indgår følgende bestemmelser i lov om social service:  

  

• Kontante tilskud (§ 95)   

• Borgerstyret personlig assistance (§ 96)   

• Ledsageordning (§ 97)    Merudgifter (§ 100)   

  
Som det fremgår af tabel 9 og 10 i vedlagte notat, behandlede Ankestyrelsen i 2020 3 afgørelser 

fra Gentofte Kommune på voksenhandicapområdet. Omgørelsesprocenten var 33 %, idet en 

afgørelse blev hjemvist, mens der ikke var ændrede/ophævede afgørelser.   

Stadfæstelsesprocenten var 67 %. Både i 2019 og 2018 blev der behandlet 5 afgørelser. 

Omgørelsesprocenten var begge år 40 %, fordelt på 20 % ændrede/ophævede og 20 % hjemviste 

afgørelser (begge år). Stadfæstelsesprocenten var begge år 60 %.  

  

Social & Handicap træffer årligt ca. 100 afgørelser inden for de bestemmelser, der indgår i 

danmarkskortet for voksenhandicapområdet.      

  

I kommunerne Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk er der i 2020 sket en stigning i omgørelsesprocenter 

i forhold til 2019 på henholdsvis 14 og 39 procentpoint, mens omgørelsesprocenten i Rudersdal 

faldt med 26 procentpoint. I forhold til 2018 er der i 2020 sket et fald i omgørelsesprocenten i 

Gladsaxe og Rudersdal på henholdsvis 16 og 1 procentpoint. I Lyngby-Taarbæk ses et fald på 4 

procentpoint.  

  

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid og Social & Sundhed orienterer nærmere om 

omgørelsesprocenterne for Gentofte Kommune i vedlagte bilag.  

  

Danmarkskortet har været i høring hos Handicaprådet og Seniorrådet.   

På møde den 16. august 2021 fandt Handicaprådet, at det var vanskeligt at bruge statistik 

på områder, hvor der var få observationer, ligesom procentregning også kunne være 

tvivlsomt, når der var meget få data. Rådet fandt det derfor vanskeligt at konkludere skarpt 

på den procentvise udvikling. Handicaprådet fandt det dog bemærkelsesværdigt og ikke 

acceptabelt, at Kommunen på børneområdet havde så høj en omgørelsesprocent. Rådet 

ønskede at gøre opmærksom på, at det til enhver tid havde store menneskelige 

konsekvenser at være uden hjælp, mens sagen løb, ligesom det krævede ressourcer og 

overskud at gennemføre et sådan forløb, og omgørelsesprocenten burde nedbringes, som 

KLs formand for kommunalchefer også udtalte på Handicaprådenes dag 2021. 

Handicaprådet fandt det dog glædeligt, at børneområdet havde indkaldt hjælp til 

læringsforløb fra Ankestyrelsen for at højne kvaliteten i sagsbehandlingen på 

børneområdet i Kommunen.  

På møde den 18. august 2021 tog Seniorrådet danmarkskortet til efterretning.   
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Der vil blive orienteret om rådenes høringssvar på møderne i Børneudvalget og Ældre-, Social- og 

Sundhedsudvalget.  

  

Indstilling  
Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Social & Sundhed indstiller  

  

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Børneudvalget, Økonomiudvalget og 

Kommunalbestyrelsen:  

  

At orienteringen om danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter på socialområdet tages til 

efterretning.  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Børneudvalget  

  
  Dato: 17-08-2021  

  

  

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

  
  Dato: 18-08-2021  

  

  

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 18. august 2021  
  

Taget til efterretning.  
  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Andreas Weidinger, Jeanne Toxværd, Kristine Kryger, Brigitta Rick og Karen Riis 

Kjølbye.  

  

Vedtagelse: Taget til efterretning.  
  

Bilag  
1. Notat om danmarkskort 2020 over omgørelsesprocenter m.v. på socialområdet (4079855 -  

EMN-2021-03306)  

2. Handicaprådets høringssvar på møde den 16. august 2020 (4095264 - EMN-2021-03306)  
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19 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens 

velfærdsløsninger for ældre  

   

Sags ID: EMN-2021-03264  

  

Resumé  

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Fremtidens velfærdsløsninger for ældre forelægges 

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

Kommissoriet behandles i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget på et fællesmøde den 21. juni 

2021 og derefter på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i august 2021.  

  

Baggrund  

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26. april 2021, dagsordenens punkt 23, at 

udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for et 

opgaveudvalg vedr. Ældreservice i Gentofte Kommune.   

  

Bente Frimodt-Møller og Per Bruun Andersen blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen 

af kommissoriet. Bente Frimodt-Møller og Per Bruun Andersen har i samarbejde med forvaltningen 

udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium.   

  

Der bliver flere og flere ældre. I de kommende år vil sundheds- og plejeudgifterne til borgere over 

65 år stige voldsomt. Ældre er forskellige, holdningen til at blive gammel og til, hvornår man føler 

sig gammel, er under forandring. Samtidig er der færre, der søger jobs inden for social- og 

sundhedsfaget, og en større gruppe medarbejdere går snart på pension.   

Gentofte Kommune ønsker fortsat at tilbyde den bedste ramme for ældres liv og udfoldelser. 

Inddragelse og sparring med nuværende og kommende ældre er afgørende, så kommunen og 

borgerne sammen kan definere, hvad der er vigtigt i forhold til et godt ældreliv, og hvordan vi 

sammen kan bevare ældres sundhed, trivsel og funktionsevne længst muligt gennem forebyggelse 

og aktivering.  

  

Opgaveudvalget foreslås sammensat af 5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen samt 10 borgere.  

Se udkast til kommissorium og bilag vedrørende identifikation af interesserede borgere.  

Opgaveudvalgets arbejde foreslås påbegyndt 4. kvartal 2021 og afsluttet 3. kvartal 2022.  

  

Indstilling  

Bente Frimodt-Møller, Per Bruun Andersen og Social og Sundhed indstiller  

  

Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  

  

At udkast til kommissorium vedtages.  

  

Tidligere beslutninger:  
Udvalg: Ældre-,Social og Sundhedsudvalget  

  
  Dato: 21-06-2021  

  

  

Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget den 21. juni 2021  
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Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.  
  
Udvalg: Økonomiudvalget  

  
  Dato: 23-08-2021  

  

  

Anbefales til kommunalbestyrelsen.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Indlæg af: Bente Frimodt-Møller  

  

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.  
  

Bilag  
1. Kommissorium – Fremtidens velfærdsløsninger for ældre. Efter fællesmødet (4083555 - 

EMN-2021-03264)  

2. Notat til identifikation af interesserede borgere (4083554 - EMN-2021-03264)  

  
  

20 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget 

Erhvervspolitisk strategi  

   

Sags ID: EMN-2021-04229  

  

Resumé  

Med vedtagelsen af Gentofteplanen 2021 blev det besluttet at nedsætte opgaveudvalget 

Erhvervspolitisk strategi.  

  

Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af 

kommissoriet for opgaveudvalget.  

  

Baggrund  

Med henblik på at udarbejde et udkast til kommissorium for opgaveudvalget, der kan forelægges til  

behandling for det eller de relevante stående udvalg, Økonomiudvalget samt 

Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen udpeger to  

kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, herunder koordinere 
med formandskaberne i de relevante udvalg, hvis ressortområder emnet for opgaveudvalget 
vedrører.  
  

Styrelseslovens § 25, stk. 1, jf. § 24, stk. 3, om forholdstalsvalg efter den d’Hondtske metode finder 

anvendelse.  

  

Indstilling  

Borgmesteren indstiller  
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Til Kommunalbestyrelsen:  

  

At udpege to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 

opgaveudvalget Erhvervspolitisk strategi.  

  

Tidligere beslutninger:  
.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Vedtagelse: Valggruppe CABVF udpeger Søren B. Heisel og Katja Johansen.  
  

Bilag  

  
  

21 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalget Unges trivsel - sammen og hver 

for sig  

   

Sags ID: EMN-2021-04514  

  

Resumé  

Et medlem ønsker at udtræde af opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig.  

  

Baggrund  

Alma Lundin har meddelt, at hun ønsker at udtræde af opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og 

hver for sig, da hun kun kan deltage i to ud af fem møder i udvalget.  

  

Når et medlem udtræder af et opgaveudvalg, finder styrelseslovens § 28, stk. 1, anvendelse. Det 

betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem.  

  

Den valggruppe, der har udpeget Alma Lundin, er CABVF.  

  

CABVF skal udpege et medlem til kompetencen ”Jeg er ung og har selv eller kender nogen der har 

oplevet de negative sider af præstations- og perfekthedskulturen”.   

  

Valgruppe CABVF har i stedet udpeget Sara Idrissi Zougari.  

  

  

Indstilling  
Det indstilles  

  

Til Kommunalbestyrelsen  

  

At udpegningen af Sara Idrissi Zougari til opgaveudvalget Unges trivsel – sammen og hver for sig 

tages til efterretning.  
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Tidligere beslutninger:  
.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Borgmesteren  

  

Vedtagelse: Taget til efterretning.  
  

Bilag  

  
  

22 (Åben) Borgerforslag  

   

Sags ID: EMN-2021-05377  

  

Resumé  
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens 

dagsorden til møde den 30. august 2021:  

  

”Borgerforslag  

  

Det skal være muligt for borgerne i Gentofte Kommune at deltage aktivt i det kommunale demokrati 

og derfor skal der også være mulighed for at borgere der har en god idé som kan udvikle Gentofte 

Kommune, kan stille forslag der behandles politisk i kommunalbestyrelsen.   

   

Enhedslisten foreslår følgende til afstemning:   

1. At det på Gentofte Kommunes hjemmeside er mulighed for at kunne stille forslag til 

behandling i kommunalbestyrelsen.   

2. Kommunalbestyrelsen beslutter at det vil kræve 400 underskrifter, inden for 3 måneder, at 

få en sag/emne bragt til behandling ved et kommunalbestyrelsesmøde.  

3. At ordningen træder i kraft 1.januar 2022.   

4. At borgerforslag opreklameres på Gentofte Kommunes hjemmeside, Facebook side og i 

Villabyerne.”  

  
  

  

  

  

Tidligere beslutninger:  
.  

  

  

Beslutninger:  

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  

  

Forelæggelse af: Jeanne Toxværd  
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Indlæg af: Brigitta Rick, Kristine Kryger, Borgmesteren, Søren B. Heisel, Morten Løkkegaard og 

Katja S. Johansen.  

  

Vedtagelse: Med 2 stemmer (Ø, F) for og 17 stemmer (CABV) imod blev punkt 1.-4. stemt ned. 

CABV stemte imod med henvisning til én af anbefalingerne fra Opgaveudvalget ’Vi skaber 

sammen’ om at bygge videre på borgernes engagement og styrke dialogen fremfor blot at stemme 

for eller imod et forslag, som tilfældet er med en borgerforslagsordning, hvor borgerne kan komme 

med forslag og få kommunalbestyrelsen til at behandle det, hvis forslaget får støtte fra et antal 

borgere. Borgerne kan desuden allerede i dag anmode et kommunalbestyrelsesmedlem om at 

tage en sag op i Kommunalbestyrelsen eller møde op i spørgetiden og anmode et enkelt 

kommunalbestyrelsesmedlem eller den samlede kommunalbestyrelse herom.  
  

Bilag  

  
  

23 (Lukket) Forlængelse af lejeaftale  
  

Sags ID: EMN-2021-04629   
  

Beslutninger: 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget at JURA bemyndiges til at indgå aftale om forlængelse af 

lejemålet på 10 år på i øvrigt uændrede vilkår. 
 

 

24 (Lukket) Udlejningssag  
  

Sags ID: EMN-2016-02268   
 

Beslutninger: 

Kommunalbestyrelsen den 30. august 2021.  
 
Forelæggelse af: Borgmesteren  
 

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget at der indgås grundlejekontrakt idet JURA bemyndiges til at 

forhandle øvrige vilkår. 

25 (Åben) Underskrift  

   

Sags ID: EMN-2021-00477  
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Tidligere beslutninger:  
.  

   
Beslutninger:  

.  
  

Bilag  

  


