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Side 4 

1 (Åben) Lokalplan 323.1 for plejeboliger ved Jægersborghave. Endelig vedtagelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05870 

 

Resumé 

Forslag til Lokalplan 323.1 for plejeboligerne ved Jægersborghave med tilhørende miljøvurdering 
samt Kommuneplantillæg 6 har været i offentlig høring i perioden 28. september til 23. november 
2018. 
 
Der skal tages stilling til, om planforslagene med sammenfattende redegørelse for miljøvurdering 
skal vedtages endeligt. 

 
Baggrund 

Formålet med Lokalplan 323.1 for plejeboligerne ved Jægersborghave er at muliggøre opførelse af 
72 nye plejeboliger i form af en etageejendom i 3 etager og i tilknytning til de eksisterende 72 
plejeboliger. 
 
Lokalplanen fastsætter bestemmelser vedrørende bebyggelsesprocent, bevaringsværdige træer, 
veje, stier og parkering. 
 
Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. september 2018, pkt. 2, enstemmigt vedtaget at 
sende planforslaget i offentlig høring. 
 
Lokalplanforslaget kan ses via dette link: 
 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=519 
 
Den 31. oktober 2018 blev der afholdt borgermøde, hvor planen blev præsenteret. Forinden var 
der afholdt et orienteringsmøde for de umiddelbare naboer. 

 
Der er i høringsperioden modtaget 7 henvendelser, hvoraf 4 er fra enkeltpersoner, og 3 er fra 
foreninger og en myndighed. 

 
Henvendelserne og bemærkninger på borgermødet handler om tilgængelighed internt på grunden 
og til Hundesømosen, øget trafikstøj, materialer og farver, bevaringsværdige træer, 
beplantningsbæltet mod Hundesømosen og byggeriets synlighed fra Hundesømosen. 

 
Der vedlægges et resumé af og kommentarer til de modtagne indsigelser. 

 
Med henblik på at tydeliggøre forståelsen af § 5.2 om regulering af sekundære bygninger som 
garager, skure og udhuse anbefales en præciserende redaktionel ændring af teksten. 
 
Der anbefales samtidig en redaktionel tilføjelse i planredegørelsen om, at der i lokalplanområdet 
ikke er registreret bilag IV-arter (særligt beskyttede dyrearter). 
 

 
 

Indstilling 

Plan og Byg indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 

http://gentofte.viewer.dkplan.niras.dk/dkplan/dkplan.aspx?lokalplanId=519
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At Lokalplan 323.1 for plejeboligerne ved Jægersborghave med sammenfattende redegørelse for 
miljøvurdering samt Kommuneplantillæg 6 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. 323.1-Jægersborghave 13.08.2018 kl. 18 (2427045 - EMN-2018-02653) 

2. Tillæg 6 til kommuneplan 2017 (2427059 - EMN-2018-02653) 

3. Høringsnotat. 9.1.2019 (2612742 - EMN-2018-05661) 

4. Høringssvar (2606387 - EMN-2018-05661) 

5. Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Lokalplan 323.1 (2609639 - EMN-2018-

05870) 

 
 

2 (Åben) Anlægsbevilling. Modernisering af Tranehaven, udførelsen 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05540 

 

Resumé 

Der søges om anlægsbevilling på 52,3 mio. kr. til udførelse af modernisering af Tranehaven, 
herunder til entrepriseopgaver på Ordruplund. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. maj 2017, pkt. 4, med 18 stemmer for og 1 stemme 
imod (D) at anlægsbevilge 4,5 mio. kr. til bl.a. rådgiverudbud, brugerinddragelse, udarbejdelse af 
forprojekt, forundersøgelser og byggeprogram for modernisering af Tranehaven.   
 
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 11. december 2017, pkt.12, at anlægsbevilge 
3,65 mio. kr. til projektering og udbud samt etablering af prøvebadeværelse på Tranehaven. 
 
Kommunalbestyrelsen godkendte enstemmigt den 28. maj 2018, pkt. 8, at anlægsbevilge 7,5 mio. 
kr. til dækning af udgifter til genhusning af patienter på Sankt Lukas. 
 
Et centralt element i moderniseringen af Tranehaven er ændringen af patientstuer fra to-sengs-
stuer til en-sengs-stuer, herunder etablering af større badeværelser på patientstuerne. Af andre 
centrale elementer kan nævnes:  

 Ny indretning og forbedring af ankomstareal, receptions- og venteområder samt trapperum. 

 Etablering af trænings- og aktivitetsrum, dels på de enkelte afdelinger og dels centralt 
placeret. 

 Udbygning og modernisering af støttefunktionerne, herunder etablering af flere 
borgerrettede samtalerum og undersøgelsesrum. 
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 Etablering af forbindelsesgang til Ordruplund. 
 
Anlægsbevilling til udførelsen  
Gentofte Ejendomme har gennemført et EU-udbud af hovedentreprise med forhandling med 
henblik på at få tilknyttet hovedentreprenør til udførelsen af modernisering af Tranehaven. Ole 
Jepsen A/S er efter evaluering af de modtagne tilbud vurderet til at have afgivet tilbuddet med det 
bedste forhold mellem pris og kvalitet og som der herefter forventes indgået aftale med. Den 
tilbudte pris er indenfor budget. 
 
Der søges nu om anlægsbevilling på 52,3 mio. kr. til entrepriseudgifter, tekniske optioner, løst 
inventar og skiltning, bygherreleverancer, rådgivning samt uforudsete udgifter under udførelsen på 
Tranehaven og Ordruplund. 
 
Jf. Kommunalbestyrelsens møde den 28. maj 2018, pkt. 8, er det samlede budget for 
anlægsøkonomien for Tranehaven, Ordruplund og Jægersborghave:  

 Budget Tidligere bevilget Søges nu 

1. Ombygning af Tranehaven: 53,5 mio.  8,15 mio.  45,35 mio.  

2. Inddragelse af Ordruplund, indfrielse af restlån kr. 
16,0 mio. kr, etablering af forbindelsesgang, 
træningskøkkener samt inventar og flytteudgifter i alt 
8,4 mio. kr. 

24,4 mio.    6,95 mio.  

3. Jægersborghave, kommunal nettoudgift ved 
opførelse af 72 plejeboliger: 

35,1 mio. 

    

4. Genhusning af Tranehaven på Sankt Lukas:  7,5 mio. 7,5 mio.   

I alt 120,5 mio. 15,65 mio. 52,3 mio.  

 
Med den nu søgte bevilling på 52,3 mio. kr. og de tidligere meddelte bevillinger på 4,5 mio. kr., 
3,650 mio. kr. og 7,5 mio. kr., vil der samlet være bevilget 67,950 mio. kr. ud af den totale 
anlægsøkonomi på 120,5 mio. kr.  
 
Anlægsbevilling til indfrielse af restlån i forbindelse med inddragelse af Ordruplund – i alt 16 mio. kr 
– samt anlægsbevilling til resterende inventar og flytteudgift – i alt kr. 1,45 mio. – forventes søgt 
efterår 2021. 
 
Anlægsbevilling til den kommunale nettoudgift vedr. Jægersborghave – i alt kr. 35,1 mio. – 
forventes søgt maj eller juni 2019. 
 
Finansiering 
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 20. juni 2016 – dagsordenens pkt. 12 - med 17 
stemmer (C, A, V og B) for og 1 stemme (Poul V. Jensen, Nye Borgerlige) imod, medens 1 (Ø) 
undlod at stemme, at ansøge Sundheds- og Ældreministeren om anvendelse af 
værdighedsmidlerne til ombygning af Tranehaven med henblik på en mere værdig ældrepleje, men 
fik afslag fra ministeriet. Fra 2020 overgår værdighedsmidlerne fra ansøgning til bloktilskud og 
kommunerne kan herefter selv beslutte hvad midlerne anvendes til. Investeringen i de forbedrede 
forhold på Tranehaven, herunder ombygningen af Ordruplund, og opførelse af de 72 nye 
plejeboliger på Jægersborghave foreslås således i overensstemmelse med 
Kommunalbestyrelsens beslutning fra 2016 ”endeligt” finansieret over en årrække af frigjorte midler 
fra Værdighedspuljen, Klippekort, Ældrepuljen og midler vedrørende den ældre medicinske patient. 
Konsekvenserne indarbejdes i budgetforslag 2020 og frem. I første omgang finansieres byggeriet 
via de afsatte midler i investeringsoversigten. 
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Den videre proces 
Der er gennemført de nødvendige istandsættelses- og indretningsmæssige tiltag på Sankt Lukas 
for at kunne benytte bygningen til genhusning. Overflytning af patienter sker i uge 5, 2019.  
 
Udførelsen af modernisering opstartes primo februar 2019. Udførelsen gennemføres i to etaper 
med forventet ibrugtagning af etape 1 primo oktober 2019 og forventet ibrugtagning af etape 2 
primo april 2020.   
 
Selve udførelsen vil i det daglige foregå i et tæt samarbejde mellem hovedentreprenør og 
Tranehaven med henblik på at sikre driften af den del af Tranehaven, der er i drift under 
moderniseringen.  
 
Der vil blive gennemført naboorienteringsmøde med information om byggesagen, placering af 
byggeplads, materialetransporter m.v. 
 

Indstilling 

Social & Sundhed og Teknik og Miljø indstiller  
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At der anlægsbevilges 52,3 mio. kr. jf. skema 1 til udførelsen af moderniseringen af Tranehaven, 
herunder til entrepriseopgaver på Ordruplund, med finansiel dækning over det afsatte 
rådighedsbeløb til ombygning af Tranehaven i 2019 – 2022. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Skema 1. Modernisering af Tranehaven, udførelsen (2573616 - EMN-2018-05540) 

 
 

3 (Åben) Anlægsbevilling til Projekt: Synligt og tilgængeligt kulturtilbud 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05893 

 

Resumé 

Der søges anlægsbevilling på 1 mio. kr. til første år af det toårige projekt med fokus på etablering 
af synlighed og kendskab til Gentoftes kulturtilbud. 

 
Baggrund 

Der er i budgettet for 2019-2020 afsat i alt 2 mio. kr. til anlæg af synlighed og kendskab til 
kulturtilbud i Gentofte.  
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Det sker med udgangspunkt i principperne i den nye kulturpolitik, Sammen om kulturen. Her 
fremgår det, at et godt kulturliv er et synligt kulturliv, og kulturtilbud og kulturelle aktiviteter 
formidles og tilgængeliggøres, så alle har enkle muligheder for at finde det, de søger. Det skal 
være enkelt at få overblik over kulturaktiviteter – det gælder både de aktiviteter, kommunen selv 
står bag, men også det, der sker i foreninger, kirker og blandt de mange, mange kulturaktører, der 
findes i Gentofte. 
 
På den baggrund er der nedsat en mindre projektgruppe, som i samarbejde med både interne og 
eksterne aktører løfter opgaven i flere tempi. Projektledelsen ligger i Kultur & Bibliotek, og fokus for 
2019 er dels at løfte og kvalificere eksisterende synlighedsplatforme (eksempelvis gentofte.dk, 
kulturinstitutionernes hjemmesider, nyhedsbreve, brug af facebook, plakater, flyere og 
arrangementsoversigter), teste digitale muligheder for infoskærme både inde og ude som alternativ 
og supplement til plakatsøljer (eksempelvis på biblioteker, i Kildeskovshallen og i byrummet på 
steder, hvor mange borgere har deres daglige gang) samt at undersøge borgernes præferencer i 
forhold til at sikre målrettet og relevant kommunikation om de kulturelle aktiviteter og muligheder i 
Gentofte Kommune. 
 

Indstilling 

Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At der anlægsbevilges 1 mio. jf. skema 1 til projektet Synligt og tilgængeligt kulturtilbud med 
finansiering over det afsatte rådighedsbeløb i 2019.  

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Skema 1_Projekt synligt og tilgængeligt kulturtilbud (2609870 - EMN-2018-05893) 

2. Kort notat vedrørende Projekt Synligt og tilgængeligt kulturtilbud (2609874 - EMN-2018-

05893) 

 
 

4 (Åben) Anvendelse af udfordringsretten i forbindelse med udbud af madservice til 
visiterede hjemmeboende borgere 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00316 

 

Resumé 

Markedet for madservice har med én altdominerende aktør – Det Danske Madhus. For at øge 
mulighederne for konkurrence mest mulig i forbindelse med udbud af madservice til visiterede 
hjemmeboende borgere foreslås det, at der via udfordringsretten søges om at udfordre de regler, 
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der forhindrer f.eks. kommunale storkøkkener eller hospitalskøkkener i at byde i et udbud vedr. 
madservice. 
 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 18. juni 2018, dagsordenens pkt. 8,  med 18 (C, A, 
V, B og F) for, og 1 (Ø) imod, at udbud af mad til hjemmeboende søges gennemført som fælles 
udbud med andre kommuner. 
 
På Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2018, dagsordenens punkt 22, vedtog 
Kommunalbestyrelsen enstemmigt at godkende en række principper for udbuddet. 
 
Som oplyst i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af sagen er markedet på 
madserviceområdet kendetegnet ved en situation, hvor én leverandør, Det Danske Madhus, 
dominerer markedet.  
 
Derfor blev det besluttet, at der skulle benyttes en innovativ udbudsproces med det formål at 
etablere øget konkurrence i markedet ved at tiltrække private aktører og åbne for alternative 
aftalestrukturer. 
 
De potentielle private leverandører foreslog i forbindelse med en markedsdialog i foråret 2018, at 
udbuddet f.eks. deles op i delleverancer.  
 
Der er i forbindelse med den innovative proces opstået bekymring for, hvor mange alternative 
private leverandører, der kan gøres interesserede i udbuddet. Særligt på området for 
diætmadsproduktion, der er en relativt kompleks opgave, vurderes der ikke pt. at være private 
alternativer til Det Danske Madhus.  
 
I tillæg til ovenstående konkurrencetiltag vedr. volumenforøgelse og alternative aftalestrukturer, 
foreslås det derfor, at man afsøger mulighederne for også at kommunale og regionale 
leverandører – f.eks. storkøkkener i andre kommuner, kommunale §60-fællesskaber eller 
hospitalskøkkener – kan byde på opgaven. Disse køkkener er vant til at producere til målgruppen 
og producerer mad af høj kvalitet. De har desuden viden om og erfaring med produktion af 
diætmad. 
 
Åbnes der for, at andre kommuner, herunder § 60-selskaber, og regioner kan byde på hele eller 
dele af opgaven, medfører det flere fordele for 4K: 

 Sandsynligheden for, at flere byder på opgaven øges. 

 Udfaldsrummet øges, dvs. antallet af mulige løsningsmodeller/aftalestrukturer forbedres. 

 Der skabes større konkurrence til den eksisterende markedsdominerende leverandør. 
 
Som reglerne er nu, kan kommuner, kommunale fællesskaber og regioner kun byde på en opgave 
i en anden kommune, hvis opgaven ikke overstiger udbudsdirektivets  tærskelværdi for 
tjenesteydelser.  
 
Denne hindring kan man dog via udfordringsretten ansøge om at udfordre. Udfordringsretten er 
indført af regeringen i samarbejde med KL og Danske Regioner. Det betyder, at der med 
udfordringsretten er mulighed for at komme med ændringsforslag til uhensigtsmæssige statslige og 
lokale regler, samt søge om at fravige reglerne for at vise, at arbejdet kan indrettes på en mere 
hensigtsmæssig måde.  
 
I den konkrete situation handler det om at udfordre reglerne om, at kommuner, kommunale 
fællesskaber og regioner ikke kan byde i et udbud af madservice til visiterede hjemmeboende 
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borgere, medmindre opgaven ikke overstiger udbudsdirektivets tærskelværdi for tjenesteydelser, 
uanset at der på markedet kun er én altdominerende aktør.  
 
Ligesom i Gentofte Kommune indhentes der i de øvrige 4K-kommuner politisk tilsagn om at 
benytte sig af udfordringsretten i forbindelse med udbuddet af madservice. 
 

 

Indstilling 

Social & Sundhed indstiller 
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 

At der via udfordringsretten søges om at udfordre fra de regler, der forhindrer andre kommuner, 
kommunale fællesskaber eller regioner i at byde på opgaven vedr. madservice, medmindre 
opgaven ikke overstiger udbudsdirektivets tærskelværdi for tjenesteydelser. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

5 (Åben) Revision af Gentofte Kommunes Udbuds og indkøbspolitik 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05387 

 

Resumé 

Kommunens gældende indkøbspolitik blev vedtaget af Økonomiudvalget på et møde 11. marts 
2013. 
 
Der er behov for en opdatering af Udbuds- og Indkøbspolitikken med henblik på, at indholdet af 
teksten om udbud og indkøb i budgetaftalerne fremgår af politikken, og at henvisningerne til 
lovgrundlaget opdateres. 

 
Baggrund 

Der indgår i budgetaftalerne krav til kommunens indkøb vedrørende anvendelsen af 
arbejdsklausuler, krav til uddannelse, krav til lærlinge, sikkerhedsstillelse mv. 
 
Det er vigtigt, at kravene ikke kun indgår i kommunens indkøbspraksis, men også fremgår af 
Udbuds- og Indkøbspolitikken.  
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Endvidere er lovgivningen ændret, idet udbudsreglerne nu fremgår af udbudsloven fra 1. januar 
2016, hvilket betyder at henvisningerne til regelgrundlaget skal opdateres. 
 
Der er vedlagt et udkast til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik, hvor ovenstående er indarbejdet. 
Ændringerne er fremhævet med rettelsesmarkering. Den gældende Udbuds- og Indkøbspolitik er 
også vedlagt. 
 

Indstilling 

Direktionen indstiller 
 
Til Økonomiudvalget: 
 

1. At udkastet til revideret Udbuds- og Indkøbspolitik vedtages. 
2. At Indkøb bemyndiges til at foretage de nødvendige konsekvensrettelser i de 

underliggende bilag til Udbuds- og Indkøbspolitikken. 
3. At Indkøb bemyndiges til fremadrettet at kunne foretage redaktionelle tilpasninger, som ikke 

ændrer de grundlæggende principper i Udbuds- og indkøbspolitikken samt underliggende 
bilag. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019  
 
Pkt. 1-3: Vedtaget, idet teksten i første afsnit under overskriften ”Samfundsansvar”, 3.1.3, side 5 
tilbageføres til tidligere formulering, og idet der under overskriften ”Lærlingeklausuler” efter 
afsnittet, der starter med ”Gentofte Kommune stiller derfor krav om ...” indsættes et nyt afsnit, med 
følgende ordlyd: ”Manglende overholdelse af lærlingeklausulen kan medføre, at 
leverandøren/entreprenøren bliver pålagt at betale en bod. Kommunen anvender bod som en 
alternativ sanktion i de situationer, hvor kommunen ikke ønsker at hæve kontrakten”.  

 
 
Bilag 

1. Nuværende Indkøbspolitik (2608271 - EMN-2018-05387) 

2. Indkøbspolitik (2637876 - EMN-2018-05387) 

 
 

6 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Flere i 
arbejde eller uddannelse 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05296 

 

Resumé 

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse forelægges Erhvervs-
, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Kommissoriet behandles i Erhvervs-, Beskæftigelses- 
og Integrationsudvalget på et fællesmøde den 17. december 2018 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2019. 

 



 

Side 12 

Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. oktober 2019, dagsordenens punkt 11, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse.  
 
Søren B. Heisel og Marianne Zangenberg blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Søren B. Heisel og Marianne Zangenberg har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium. 
 
Danmark er i højkonjunktur, og ledigheden har været faldende. Samtidig ses en tendens til, at 
andelen af langtidsledige borgere stiger. I Gentofte er billedet, at der er borgere uden job, som er 
parate til at kunne komme i arbejde inden for en kortere periode, men som samtidig har en profil, 
der gør, at de – statistisk set – har en forhøjet risiko for at blive langtidsledige. I Gentofte er det 
især borgere over 50 år, kvindelige flygtninge og familiesammenførte samt unge under 30 år 
herunder dimittender.  
 
Gentofte har gode erfaringer med at få ledige i arbejde, men ønsker samtidig at få nye vinkler og 
perspektiver på, hvordan vi kan udvikle indsatsen med at få borgere i risiko for at ende i 
langtidsledighed i arbejde eller uddannelse.  
 
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 april 2019 og afsluttet marts 2020. 
 

Indstilling 

Søren B. Heisel, Marianne Zangenberg og Social & Sundhed indstiller 
 
Til Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Økonomiudvalget og 
Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Erhvervs-, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget 
 Dato: 17-12-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 
 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Udkast - Kommissorium opgaveudvalget Flere i arbejde eller uddannelse (2567521 - EMN-

2018-05296) 

2. Identifikation af interesserede borgere - Flere i arbejde eller uddannelse (2566078 - EMN-

2018-05296) 
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7 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Unges 
Sundhed og Trivsel 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05407 

 

Resumé 

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel forelægges Ældre-, 
Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget og Skoleudvalget. 
 
Kommissoriet behandles i Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, 
Børneudvalget og Skoleudvalget på et fællesmøde den 17. december 2018 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2019. 

 
Baggrund 

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. oktober 2018, dagsordenens punkt 9, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel. 
 
Andreas Weidinger og Michael Fenger blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Andreas Weidinger og Michael Fenger har i samarbejde med forvaltningen 
udarbejdet vedlagte udkast til kommissorium. 
 
De unge i Gentofte Kommune ryger og drikker mere end landsgennemsnittet - og andelen af unge, 
der har prøvet hash og andre euforiserende stoffer er stigende. Der er ligeledes en for stor gruppe 
unge, der mistrives.  
 
Gentofte Kommune ønsker at ændre denne udvikling ved at formulere konkrete forslag, der kan 
skabe gode rammer om ungelivet og motivere de unge hen imod en adfærd og kultur med mindre 
røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel. 
 
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 april 2019 og afsluttet juni 2020. 
 

Indstilling 

Andreas Weidinger, Michael Fenger, Social & Sundhed og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid 
indstiller  
 
Til Ældre-, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Børneudvalget 
Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:  
 
At udkast til kommissorium vedtages.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Ældre-,Social- og Sundhedsudvalget 
 Dato: 17-12-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet kommissoriets afsnit 2 om 
udvalgets opgaver i 4. og 8. linje ændres til ”…… kan motivere de unge til en ændret 
adfærd, hvad angår røg, alkohol og stoffer – og højere trivsel”. 
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Udvalg: Børneudvalget 
 Dato: 17-12-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet kommissoriets afsnit 2 om 
udvalgets opgaver i 4. og 8. linje ændres til “... kan motivere de unge til en ændret adfærd, 
hvad angår røg, alkohol og stoffer - og højere trivsel”. 
 

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 17-12-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet kommissoriets afsnit 2 om 
udvalgets opgaver i 4. og 8. linje ændres til “... kan motivere de unge til en ændret adfærd, 
hvad angår røg, alkohol og stoffer - og højere trivsel”. 
 

Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 17-12-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet kommissoriets afsnit 2 om 
udvalgets opgaver i 4. og 8. linje ændres til “... kan motivere de unge til en ændret adfærd, 
hvad angår røg, alkohol og stoffer - og højere trivsel”. 
 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Opdateret kommissorie blev omdelt og anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
 
Bilag 

1. Udkast - Kommissorium opgaveudvalget Unges Sundhed og Trivsel (2568488 - EMN-2018-

05407) 

2. Identifikation af interesserede borgere - Unges Sundhed og Trivsel (2568489 - EMN-2018-

05407) 

 
 

8 (Åben) Godkendelse af forslag til kommissorium for opgaveudvalget Byens Hus - 
vi skaber sammen  
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05127 

 

Resumé 

Udkast til kommissorium for opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen forelægges Kultur-, 
Unge- og Fritidsudvalget og Skoleudvalget. Kommissoriet behandles i Kultur-, Unge- og 
Fritidsudvalget og Skoleudvalget på et fællesmøde den 17. december 2018 og derefter på 
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2019. 

 
Baggrund 
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Baggrunden for at nedsætte opgaveudvalget er Kommunalbestyrelsens beslutning 18. juni 2018, 
dagsordenens punkt 3 om at udvikle ejendommen Hellerupvej 22-26 til et nutidigt og moderne sted 
– kaldet BYENS HUS – vi skaber sammen.  
 
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 29. oktober 2018, dagsordenens punkt 10, at 
udpege to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for 
opgaveudvalget BYENS HUS – vi skaber sammen. 
 
Katja Johansen og Ulrik Borch blev enstemmigt udpeget til at indgå i forberedelsen af 
kommissoriet. Katja Johansen og Ulrik Borch har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet 
vedlagte udkast til kommissorium. 
 
Opgaveudvalget skal i forlængelse heraf komme med forslag til, hvordan man skaber en 
organisering, der sikrer en høj udnyttelse af faciliteterne på Hellerupvej, hvor forskellige 
brugergrupper kan sameksistere og mødes på nye måder. Herunder hvordan man skaber de bedst 
mulige rammer for en klar og effektiv ansvarsfordeling mellem husets forskellige brugere. På 
denne baggrund skal opgaveudvalget: 

 Udarbejde forslag til en fremtidig organisering og styreform for BYENS HUS – vi skaber 
sammen  

 Udarbejde principper for daglig drift og brug af BYENS HUS – vi skaber sammen, som kan 
sikre et levende hus med høj udnyttelse og fælles brug og adgang til alle relevante 
faciliteter 

 Komme med anbefalinger til en økonomisk model for BYENS HUS – vi skaber sammen 
 
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 andet kvartal 2019 og afsluttet i fjerde kvartal 2019. 
 

Indstilling 

Katja Johansen, Ulrik Borch og Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid indstiller 
 
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget, Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 
 
At udkast til kommissorium vedtages.  

 
Tidligere beslutninger: 
Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget 
 Dato: 17-12-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet opgaveudvalget i 
kommissoriets tekst benævnes Byens Hus. 
 

Udvalg: Skoleudvalget 
 Dato: 17-12-2018 

 

Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet opgaveudvalget i 
kommissoriets tekst benævnes Byens Hus. 
 

 
Beslutninger: 



 

Side 16 

Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Opdateret kommissorie blev omdelt og anbefales til Kommunalbestyrelsen. 
 
Bilag 

1. Udkast - Kommissorium for opgaveudvalg for BYENS HUS - vi skaber sammen (2567593 - 

EMN-2018-05127) 

2. Identifikation af interesserede borgere - BYENS HUS - vi skaber sammen (2559886 - EMN-

2018-05127) 

 
 

9 (Åben) Experimentarium anmoder om afholdelse af international konference den 
5. juni 2019 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2018-05754 

 

Resumé 

Experimentarium anmoder i mail af 28. november 2018 Gentofte Kommune om at være vært ved 
en reception onsdag den 5. juni 2019 kl. 18.30-20.30 i rådhushallen.   
 
Anledningen er en international konference – Ecsite 2019 - for ca. 1.200 videnskabsfolk fra 50 
lande der afvikles i dagene 4. til 8. juni 2019 på Experimentarium.   

 
Baggrund 

Der er tradition for at kommunen er vært ved sådanne internationale arrangementer.  
Arrangørerne regner med 350 deltagere i receptionen. Det er alle oplægsholderne der er inviteret 
til receptionen. Udgifterne er kr. 150 pr. person samt nødvendigt personale i forbindelse med 
receptionen.  
 
Udgifterne afholdes over kontoen ”udgifter efter Økonomiudvalgets beslutning”. 
 

 

Indstilling 

Tværgående funktioner indstiller 
 
At anmodningen om reception i rådhushallen imødekommes og at udgifterne der er forbundet 
hermed afholdes over kontoen ”udgifter af Økonomiudvalgets beslutning”. 
 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Vedtaget. 
 
Bilag 
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1. Notat (2593102 - EMN-2018-05754) 

 
 

10 (Åben) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne 
Offentlig titel   
Sags ID: EMN-2019-00048 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
Økonomiudvalget den 21. januar 2019 
 
Ingen meddelelser. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

11 (Lukket) Mad til plejeboliger, dagcentre og Tranehaven 
Offentlig titel  Mad til plejeboliger, dagcentre og Tranehaven 

Sags ID: EMN-2019-00318 

 

Resumé 

      
 
Baggrund 

      
 

Indstilling 

      
 
Tidligere beslutninger: 
. 
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Beslutninger: 
. 
 
Bilag 

  
. 
 
 

12 (Lukket) Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 
Offentlig titel  Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra 
medlemmerne 

Sags ID: EMN-2019-00048 

 

Resumé 

. 

 
Baggrund 

. 
 

Indstilling 

. 

 
Tidligere beslutninger: 
. 

 

 
Beslutninger: 
. 
 
Bilag 

  
. 
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