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1 (Åben) Meddelelser fra formanden
 
Sags ID: EMN-2016-00567

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Ingen meddelelser.

Bilag

2 (Åben) Vedtagelse af strategi for kommuneplanlægning
 
Sags ID: EMN-2016-00960

Resumé
I perioden fra den 1.december 2015 til 2. februar 2016 har strategien for kommuneplanlægningen 
været i høring, og der er indkommet 5 høringssvar.

Der skal tages stilling til, om høringssvarene giver anledning til ændringer i strategien. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog den 6. oktober 2015, pkt. 3, enstemmigt strategien for 
kommuneplanlægningen. 
 
Kommuneplanlægningen er i Gentofte en integreret del af processen for Gentofte-Plan. Formålet 
hermed er at samordne kommunens visioner, strategier og økonomiske rammer. Strategien for 
kommuneplanlægningen er en del af Gentofte-Plan 2016.

I perioden fra den 1.december 2015 til 2. februar 2016 har strategien for kommuneplanlægningen 
været i høring. Der er indkommet høringssvar fra Skovshoved-Klampenborg Grundejerforening, 
Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og 2 borgere. Høringssvarene 
omhandler primært forhold inden for den grønne struktur, klimaplanlægning, bydelscentrene, 
trafikforhold og de nye opgaveudvalg. 

Efter planloven skal der foretages offentlig bekendtgørelse af, om der efter høringen er vedtaget 
ændringer af strategien. Når strategien for kommuneplanlægningen er offentligt bekendtgjort, kan 
Kommunalbestyrelsen tilvejebringe forslag til Kommuneplan 2017.
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Forslag til Kommuneplan 2017 bliver en del af Gentofte-Plan 2017.

I strategien for kommuneplanlægningen er det anført, at der vil blive foretaget en fuld 
revision af kommuneplanen. Det betyder, at Kommunalbestyrelsen i Forslag til 
Kommuneplan 2017 kan foretage de ændringer af kommuneplanen, som 
Kommunalbestyrelsen finder nødvendigt.

Strategien omhandler fokusområderne:

• Grøn Strukturplan - som løftestang til sundhed og trivsel 
• Planer for kommunens bydele 
• Kulturarven, byens rum - bevægelse, æstetik og arkitekturpolitik 
• Trafikale udfordringer – herunder Ringbyvisionens betydning for Gentofte 

Kommune
• Detailhandel 
• Klimaforandringer og bæredygtig udvikling 

De indkomne synspunkter anfægter ikke den udmeldte strategi for 
kommuneplanlægningen. De mere detaljerede forslag og bemærkninger vil kunne 
behandles i forbindelse med tilvejebringelsen af Forslag til Kommuneplan 2017 uden 
ændring af strategien for kommuneplanlægningen. På den baggrund foreslår Plan og Byg, 
at der ikke foretages ændringer af strategien for kommuneplanlægningen.

Indstilling
Plan og Byg indstiller

Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der ikke foretages ændringer i strategien for kommuneplanlægningen i Gentofte-Plan 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: ByplanudvalgetDato: 03-03-2016
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd 
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Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. Høringssvar (1040370 - EMN-2016-00960)
2. Vurdering og resume af høringssvar (1023520 - EMN-2016-00960)

3 (Åben) Anlægsbevillinger til renovering af veje, fortove og cykelstier samt 
vejbrønde - Belægningsplan 2016
 
Sags ID: EMN-2016-00077

Resumé
Teknik- og Miljøudvalget godkendte enstemmigt på møde den 13. august 2013, pkt. 1, Strategi 
for bevarelse af belægninger på Gentofte Kommunes vejnet – Belægningsstrategi 2014 - 2021. 
Med baggrund i Belægningsstrategien udvælges de strækninger, hvor der foretages renovering 
af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde det pågældende år. 

Teknik og Miljø søger dermed om en bevilling til fortsat renovering af infrastruktur.

Baggrund
Belægningsstrategi 2014 - 2022 har til formål at sikre, at vejkapitalen vedligeholdes, og er fastlagt 
ud fra principper om optimal økonomi, god æstetik, god og sikker fremkommelighed samt 
klimarigtige løsninger. Strategien har en målsætning om, at alle kommunens veje skal placeres i 
kategorien "god" ud fra en gennemsnitsbetragtning. Samtidig er det en del af strategien, at 
arbejderne koordineres med de øvrige infrastrukturarbejder, og at der anvendes holdbare 
materialer.

Der udføres årligt hovedeftersyn på 1/3 af kommunens veje og 1/5 af kommunens fortove og 
cykelstier, dvs. at alle veje har været vurderet hvert 3. år - fortove og cykelstier hvert 5. år. Hvis der 
konstateres behov for en tidligere indsats f.eks. på grund af en hurtig skadesudvikling, foretages 
vurdering løbende. 

Samtidig følges der efter hvor både Nordvand og Fjernvarmen har udskiftet og udbygget deres 
ledningsnet, og hvor vejen forinden gravningerne har været renoveringsmodne, i det omfang der er 
midler til det.

De udvalgte strækninger vil blive færdigprojekteret, når de nødvendige bevillinger er givet. Herefter 
kan der være strækninger, der må udskydes til 2017. 
Belægningsstrategien sætter fokus på:

- Klasse 1 veje og p-pladser
- Renovering efter graveaktører
- Renovering af nedslidte veje, fortove, cykelstier og vejbrønde

I 2016 prioriteres:
• I koordinering med anlægget af Supercykelsti ”Allerødruten” på Lyngbyvej Lokalgade at 

renovere overkørsler og fortove på samme strækning
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• Renovering af P-pladser i forlængelse af/koordinering med andre                     
belægningsarbejder

• Renovering af nedslidte vejarealer i forlængelse af gennemført                     
fortovsrenovering/i koordination med Fjernvarme og Nordvand

• Renovering af fortove som forudsætning for efterfølgende renovering af                    
vejareal og/eller forebyggelse af oversvømmelse ved ekstremsregnhændelse

• Generel vedligeholdelse af vejbrønde, som alle over en bred kam har kort restlevetid.

Generelt for infrastrukturprojekterne
Ovenstående arbejder udføres bedst i perioder uden frost, dvs. i perioden marts til oktober.

I planlægningen af udførelsen af opgaverne vil der blive udarbejdet en kommunikationsplan med 
henblik på at sikre god og rettidig information til berørte borgere, hvilket forventes bl.a. at ske 
gennem kommunens hjemmeside, informationsmateriale til omdeling m.v. I forbindelse med 
løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne blive dækket af denne anlægsbevilling.

Projektet falder ind under Bilag A.04’s særlige regler for puljer vedr. infrastruktur i Regler for 
økonomistyring.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
 
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der anlægsbevilges midler, jf. skema 1, med finansiel dækning over de på 
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til renovering af veje, fortove og cykelstier samt 
vejbrønde i 2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen, Lisbeth Winther, Marie-Louise Andreassen,   

Vedtagelse: 
Poul V, Jensen ønskede følgende ændringsforslag til afstemning: 
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”Udgift til overkørsler og fortove på supercykelsti ”Allerødruten” anlægsbevilges separat og 
finansieres via anlægspulje i 2017.

Herved sikres, at den afsatte pulje på kr. 26,3 mio. jf. budget 2016 til vedligeholdelse af 
veje, fortorve, cykelstier og vejbrønde anvendes til formålet og ikke anvendes, helt eller 
delvist, til andre formål  som fx anlægsprojekt supercykelsti ”Allerødruten”.
Ligeledes bør udgiften til kommunikation fremgå som separat post til anlægsbevillingen, 
således interne udligninger specificeres separat.”

Forslaget blev nedstemt med 1 stemmer (I) for og 16 stemmer (C, A, V og B) imod, 
medens 1 (Ø) undlod at stemme.

Herefter blev indstillingen vedtaget med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemmer (I og 
Ø) imod. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten mener at skema 1 er 
ufuldstændigt og ikke udgør tilstrækkeligt grundlag for at træffe beslutning til punktet. 
Vedrørende de økonomiske dispositioner mener vi at disse burde være drøftet i Teknik og 
Miljøudvalget, således at forvaltningen kunne svare på de spørgsmål politikerne måtte 
have i forhold til budgettet i Teknik og Miljø.”
Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: ”Liberal Alliance stemmer imod, idet kommunens veje 
og fortove generelt er i dårlig stand og derfor ønske en mere præcis oversigt over 
prioritering af opgaver. Endvidere bør udgift til overkørsler og fortove i forbindelse med 
supercykelsti ”Allerødruten” være en del af anlægsbevillingen hertil og ikke dræne budget 
for renovering af veje, fortove, cykelstier og vejbrønde, afsat til hele kommunen.

Bilag
1. Skema 1 Renovering af veje mm. 2016 (1080610 - EMN-2016-00077)

4 (Åben) Anlægsbevilling til ombygning af garderober og toiletter på 
Tjørnegårdskolen
 
Sags ID: EMN-2016-01420

Resumé
De afsatte midler på 2 mio. kr. på investeringsoversigten til ombygning af Tjørnegårdsskolens 
toilet- og garderobeforhold søges anlægsbevilget. 

Baggrund
Med det formål at tilvejebringe mere opholdsareal på Tjørnegårdskolen er der på 
investeringsoversigten for 2015-2018 blevet afsat 2 mio. kr. til at etablere elevgarderobe i 
kælderen i det tidligere sikringsrum samt flytte elevtoiletterne. Der etableres endvidere en 
ny udvendig adgang til kælderen for at kunne tilgå elevgarderoben. 

Arbejdet udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation. Arbejdet forventes udført i 
forår/sommer 2016.



Side 8

Projektet er blevet til i dialog med skolens ledelse og medarbejdere, der ser frem til bedre 
graderobe- og toiletforhold til indskolingseleverne.

De afsatte midler søges hermed frigivet.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller  

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
  
At der anlægsbevilges 2 mio. kr. jf. skema 1 til ombygning af toiletter og garderober på 
Tjørnegårdsskolen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på investeringsoversigten 2015.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Marie-Louise Andreassen og Poul V. Jensen   

Vedtagelse: Vedtaget med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 
1 (I) undlod at stemme. Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Enhedslisten finder det 
særdeles bekymrende at bevillingen til ”ombygning af garderober og toiletter på 
Tjørnegårdsskolen” i budgettet er bevilliget til Børn og Skole, men indstilles fra Teknik og 
Miljø, uden budgettet er revideret i henholdsvis fagudvalg og Kommunalbestyrelse. 
Ligeledes refereres der i indstillingen til et bilag, der først er fremsendt som bilag til 
Kommunalbestyrelsen 3 timer før mødet skulle afholdes. Enhedslisten vil bringe sagen 
videre til Statsforvaltningen.”

Bilag

5 (Åben) Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020
 
Sags ID: EMN-2016-01067

Resumé
Den nuværende egnsteateraftale med Den selvejende institution Bellevue Teater Produktion 
(herefter Bellevue Teatret) udløber til nytår. En ny egnsteateraftale for perioden 2017-2020 mellem 
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Gentofte Kommune og Bellevue Teatret fremlægges til Økonomiudvalgets og 
Kommunalbestyrelsens vedtagelse.

Baggrund
Såfremt Gentofte Kommune ønsker at indgå en egnsteateraftale for en ny fireårig periode med 
Bellevue Teatret, skal Gentofte Kommune senest den 31. marts 2016 indsende en af 
Kommunalbestyrelsen vedtaget, ny egnsteateraftale til godkendelse af Statens Kunstfonds 
Projektstøtteudvalg for Scenekunst. En ny egnsteateraftale skal indgås iht. bekendtgørelse om 
egnsteatre, BEK nr. 759 af 24/06/2014, hvorved kommunen opnår delvis statslig refusion af det 
kommunale tilskud.

I sommeren 2015 blev der udarbejdet en evalueringsrapport af Bellevue Teatret af Statens 
Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst, som konkluderede, at Bellevue Teatret lever op til 
målene for den nuværende egnsteateraftale. Projektstøtteudvalget for Scenekunst havde følgende 
supplerende kommentarer til rapporten:

• At Bellevue Teatret søger samarbejde med andre større institutionsteatre samt 
projektteatre uden egen scene med henblik på fortsat udvikling af teatrets kunstneriske 
profil

• At Bellevue Teatret udvider sine aktiviteter med henblik på at medvirke til udviklingen af 
scenekunsten lokalt

• At projektstøtteudvalget anbefaler, at Bellevue Teatret og Gentofte Kommune allerede nu 
indleder en proces med henblik på, at Bellevue Teatret på sigt, enten får nedbragt 
huslejeniveauet til maksimum 15 pct. af det samlede offentlige tilskud, alternativt 
forbereder, at Bellevue Teatret om nogle år kan drives uden status som refusionsberettiget 
egnsteater

Bellevue Teatret har i den seneste egnsteateraftaleperiode haft sæsoner med svingende 
publikumstal, hvor tallet i 2014 toppede med godt 70.000 besøgende, mens det i 2015 lå på godt 
45.000 besøgende.

I den nuværende egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teatret har Lyngby-
Taarbæk Kommune været tredje part i aftalen i perioden 2015-2016. Hverken Bellevue Teatret 
eller Gentofte Kommune har interesse i at fortsætte denne konstruktion. Beslutningen har ingen 
økonomiske konsekvenser for en ny egnsteateraftale.

Strategi 
Bellevue Teatret har udarbejdet en strategi for den kommende fireårs periode, hvori teatret 
anskueliggør udviklingen af teatrets kunstneriske profil samt deres medvirken til at udvikle 
scenekunsten lokalt. I delmålene er fastlagt produktionskrav til teatret, herunder typer og antal 
forestillinger samt arrangementer specielt for kommunens borgere og institutioner. I strategien er 
der ikke krav om en årlig sommerballet, som Alexander Kølpin har besluttet at forlade som 
kunstnerisk leder, men det er forudsat, at Bellevue Teatret fremover også producerer forestillinger 
inden for genrerne musik og dans.

Dispensation for huslejeniveau for Bellevue Teatret
Bellevue Teatrets huslejeniveau ligger pt. på ca. 50 pct. af det samlede offentlige tilskud. Det 
relativt høje huslejeniveau sammenlignet med andre egnsteatre skyldes teatrets størrelse, de 
mange siddepladser samt beliggenhed. Det er muligt at søge dispensation for, at Bellevue Teatret 
kan have en husleje som udgør mere end 15 pct. af det samlede offentlige tilskud i en kommende 
aftaleperiode. For at få en dispensation skal Bellevue Teatret fremlægge en plan for, hvordan 
huslejeniveauet fra 1. januar 2021 kan nedbringes til de tilladte 15 pct. af det samlede offentlige 
tilskud. 
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Dispensationsansøgningen indsendes samtidigt med og som en del af en ny egnsteateraftale. Hvis 
der ikke bevilges dispensation i forbindelse med aftalen for 2017-2020, så tilskriver 
egnsteaterbekendtgørelsens § 8, stk. 5, at i tilfælde af, der på forhånd er indgået en flerårig 
lejeaftale, så vil afslaget først få virkning fire år efter afslaget er givet. Da der er indgået en flerårig 
lejeaftale på nuværende tidspunkt, vil et eventuelt afslag først få virkning fra september 2020.

Økonomiske konsekvenser
Gentofte Kommunes nettoudgift i den eksisterende egnsteateraftale udgør 3,9 mio. kr., hvilket i 
kraft af den statslige refusion giver Bellevue Teatret et samlet årligt tilskud på 6,2 mio. kr.

En kommende egnsteateraftale skal indgås i henhold til den ny egnsteaterbekendtgørelse. Ifølge 
Slots- og Kulturstyrelsen vil Gentofte Kommune derfor ikke længere kunne oppebære refusion på 
den del af huslejeudgiften, der ligger ud over de 15 pct. af det samlede offentlige tilskud.

De ændrede refusionsregler giver to scenarier for en kommende egnsteateraftale:
1. Hvis Bellevue Teatret skal fastholde sit nuværende tilskudsniveau, skal Gentofte 

Kommune øge tilskuddet med 0,9 mio. kr. om året, dvs. Gentofte Kommunes nettoudgifter 
bliver 4,8 mio. kr.

2. Hvis Gentofte Kommune skal fastholde nettoudgiften på 3,9 mio. kr., vil det betyde 
reduktion af tilskuddet til Bellevue Teatret på 1,6 mio. kr.

Supplerende bemærkninger
I forbindelse med vedtagelse af ” Principper for kommunens samarbejder med de eksternt drevne, 
stedbundne kulturinstitutioner i Gentofte Kommune” besluttede Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget på 
mødet den 9. februar 2016 at anbefale, at en ny egnsteateraftale med Bellevue Teatret skal 
fastholde det nuværende årlige kommunale nettoudgiftsniveau på 3,9 mio. kr. (scenarie 2).

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller 

Til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

1. At vedtage den fremlagte egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Den selvejende 
institution Bellevue Teater Produktion

2. At yde et årligt driftstilskud til egnsteatret, hvorved Gentofte Kommunes nettoudgift på 3,9 
mio. kr. fastholdes i perioden 2017-2020, og indarbejdes i Gentofte Kommunes 
budgetforslag for 2017-2020.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Pkt. 1: Anbefales til Kommunalbestyrelsen, idet Egnsteateraftalen – på baggrund af, at Slots- og 
Kulturstyrelsen nu har accepteret, at yde fuld statsrefusion – korrigeres således, at Gentofte 
Kommunes driftstilskud i hvert af tilskudsårene udgør 6,2 mio.kr., svarende til at Gentofte 
Kommunes nettobidrag fortsætter uændret med 3,9 mio.kr. om året

Pkt. 2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
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Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen og Louise Feilberg 

Vedtagelse: 
Pkt. 1-2: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og Ø) for og 1 stemme (I) imod. Poul V. 
Jensen (I) stemte imod idet: ”Liberal Alliance finder grundlag for tilskud meget spinkel, idet 
der ikke er dokumenteret hvad tilskud anvendes til. Ligeledes mangler oplysning om, 
hvordan teatret arbejder med øget belægningsprocent, flere forestillinger og optimering af 
økonomi.
Set i forhold til billetindtægter og udgift til lokale kr. 4,5 mio. og et overskud på kr. 4,0 mio. 
vurderes tilskud på kr. 4,7 mio. at være højt og bør nedsættes. En 4-årig bevilling uden 
specificerede krav er ikke begrundet.”

Bilag
1. Bilag 1 - Egnsteateraftale mellem Gentofte Kommune og Bellevue Teater 2017-2020 
(1089676 - EMN-2016-01067)
2. Bilag 2 - Oplæg om øremækede dansemidler (1072618 - EMN-2016-01067)
3. Notat refusion ny egnsteateraftale (1104361 - EMN-2016-01067)

6 (Åben) Anlægsbevilling for Energihandlingsplan 2016
 
Sags ID: EMN-2016-01041

Resumé
Der søges om en anlægsbevilling på 9,794 mio. kr. til gennemførelse af en række prioriterede 
energibesparende projekter i 2016 – jf. Energihandlingsplan for kommunens bygninger 2011-2016.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt den 26. april 2010 pkt. 13, Energihandlingsplan for 
kommunens bygninger 2011-2016. i energihandlingsplanen er rammerne for energiaktiviteter vedr. 
kommunens ejendomme beskrevet, herunder som det væsentligste element, at gennemføre 
energiinvesteringer i kommunens bygninger, som reducerer CO2-udledningen, nedsætter 
energiforbruget og udmøntes i besparelser på driftsbudgettet.

Gennemførelsen af energihandlingsplanens aktiviteter er med til at understøtte mål vedr. 
bæredygtighed og reduktion af CO2-udledning, således at Gentofte Kommune i henhold til 
klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening reducerer sin udledning af CO2 med 
2 % i 2016.
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Herudover fortsætter nogle energibesparende projekter fra 2015 ind i 2016. Disse beløber sig til 
2,506 mio. kr. I 2016 gennemføres således samlet set energibesparende projekter for 12,3 mio. kr.

De prioriterede projekter er valgt dels med udgangspunkt i, at de har en stor økonomisk effekt 
samt gode CO2-reduktioner. Projekterne falder indenfor en række overordnede kategorier:

• Belysningsprojekter (udskiftning af gamle armaturer og lyskilder)
• Optimering af varme- og ventilationsanlæg
• Udskiftning/reparation af gamle vinduer  
• Bedre isolering – eksempelvis af tage 

 
I prioriteringen af energimidlerne indgår ligeledes midler til planlægning og styring af 
energihandlingsplanens aktiviteter samt udførelse af de lovpligtige energimærker som er forfalden 
til fornyelse. Ydermere har planen fokus på, at der udvikles metoder til at påvirke brugerne af 
bygningernes adfærd i en energibevidst retning. 

Udførelsen af energibesparende projekter vil, de steder hvor projektet er koordineret med eller en 
del af et projekt under Større Planlagt Vedligehold, blive udbudt sammen med 
vedligeholdelsesprojektet og for øvrige projekter, vil der blive udført særskilte udbud, der er 
tilpasset de konkrete projekter.

Det er Teknik og Miljøs vurdering, at igangsætningen af de prioriterede energibesparende projekter 
for 2016, er en fornuftig energimæssig og økonomisk prioritering. 

De energibesparende projekter for 2016 medvirker til, at Gentofte Kommune kan overholde aftalen 
med Danmarks Naturfredningsforening om, at reducere kommunens CO2-udledning med 2 % om 
året. Der forventes en gennemsnitlig tilbagebetalingstid på ca. 10 år på investeringerne.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der gives en anlægsbevilling på 9,794 mio. kr. til gennemførelse af energihandlingsplanens 
aktiviteter i 2016 med finansiel dækning over det afsatte rådighedsbeløb til energihandlingsplanen i 
2016.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren
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Indlæg af: Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen og Lisbeth Winther

Vedtagelse: Vedtaget med 16 stemmer (C, A, V og B) for og 2 stemme (Ø og I) imod.   
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Der mangler bilag i sagsfremstillingen og det 
fremgår ikke hvorledes og til hvad de bevilligede 9.794 millioner skal anvendes. 
Enhedslisten opfordrer borgmesteren til fremover at sørge for at kommunalbestyrelsen får 
de nødvendige bilag til en sag der fremlægges for kommunalbestyrelsen. Enhedslisten vil 
fremlægge sagen for Statsforvaltningen.” 
Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: ”Der ikke er fremlagt en oversigt over de udvalgte 
projekter. Endvidere er der lagt op til , at udgiften afholdes i forbindelse med 
vedligeholdelse, hvorfor der er en risiko for, at der er mere fokus på ejendomme med 
vedligeholdelsesmæssige opgaver frem for ejendomme, hvor energiniverauet er højt. 
Endelig bør opgaveudvalg ”Bæredygtig Struktur” inddrages i prioriteringen.”

Bilag

7 (Åben) Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles 
forsyningsselskab i 10 nordlige kommuner  
 
Sags ID: EMN-2015-17656

Resumé
Der forelægges forslag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om at godkende kommissorium 
for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 
nordlige kommuners forsyningsselskaber.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 30. november 2015, dagsordenspunkt 9, blev der truffet 
principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større 
tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles 
forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, 
Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. I kommissoriet 
er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye 
koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt 
for to kommuners vedkommende også affald.  
Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for 
lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles 
udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres 
således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og 
investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning. 

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en 
administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører samt af et projektsekretariat 
bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune 
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har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra 
Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages 
aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-
/projektgrupper.  Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle 
beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle 
godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele 
kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den 
statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets 
stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal 
opnås inden for de første fire år.
Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således 
at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche 
de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med 
selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur. 

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og 
Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 
forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til 
drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring 
beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.  

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes 
ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse 
af det fælles forsyningsselskab. 

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret 
frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig 
forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 
2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere 
præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangsår, vil kunne fremlægges i forbindelse med 
beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter m.v. i sagen, der fremlægges 
til oktober 2016. 

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles 
forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og 
tidsplan. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016
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Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Jeanne Toxværd

Vedtagelse: Vedtaget med 16 stemmer (C, A, V og B) for og  2 stemmer(Ø og I) imod. 
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Der burde være nedsat et § 17 stk. 4 udvalg, et 
såkaldt opgaveudvalg, der kunne arbejde med dette. Det er fravalgt trods det åbenlyse 
behov for at høre borgerne i en sag som denne.”
Poul V. Jensen (I) stemte imod, idet: ”Kommunalbestyrelsen bør vedtage en strategi for 
etablering af fælles kommunalt forsyningsselskab indeholdende potentiale for besparelser, 
der nedbringer borgernes udgift til vand og spildevand.” 

Bilag
1. Udkast til kommissorium  (1062754 - EMN-2015-17656)

8 (Åben) Drøftelse vedrørende kvalitet og resultater på børn- og skoleområdet
 
Sags ID: EMN-2016-00628

Resumé
Kvalitetsrapporten for skoleområdet 2015 blev behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 
14. marts. I den sammenfattende helhedsvurdering i starten af Kvalitetsrapporten for skoleområdet 
har Børn og Skole trukket de resultater frem, som findes væsentligst. 

Det indstilles at Kvalitetsrapporten for skoleområdet godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Baggrund
I januar 2014 og november 2015 besluttede Børne- og Skoleudvalget, at ledelsen af Børne- og 
Skoleområdet på alle niveauer skal ske på baggrund af dokumentation og dialog.

Kvalitetsrapporten for Skoleområdet udarbejdes hvert andet år og indgår i denne dokumentation.

Ifølge bekendtgørelse for kvalitetsrapporten for skoleområdet skal Kommunalbestyrelsen foretage 
en vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau inden den 31. marts 2016 (jf. § 40 a, 
stk. 5, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 665 af 20. juni 2014). Kvalitetsrapport på 
skoleområdet skal derfor vedtages i Kommunalbestyrelsen.

Kvalitetsrapporterne for Skole og Dagtilbud vil sammen med den årlige resultatopgørelse, Børn og 
Unges kompetencer 2015, danne baggrund for fastlæggelse – eller justering – af den politiske 
retning og mål på områderne.
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Figur 1 Tidsmæssig placering af dokumentation og dialog til brug for politiske ledelse i Børn og 
Skole 

Kvalitetsrapport for Skoleområdet 2014/15 består af en kvalitetsrapport på kommuneniveau og en 
skolerapport for hver af de 12 folkeskoler, herunder Søgårdsskolen. Skolebestyrelsernes udtalelser 
til kvalitetsrapporterne er vedhæftet som bilag, og der er vedlagt et notat som opsamling på 
udtalelserne.

Kvalitetsrapporten består af seks områder:
1. Elevernes faglige resultater undervejs og ved afslutningen af deres skoleforløb 

(kommunale- og nationale testresultater, resultater ved folkeskolens afgangsprøve, 
socioøkonomisk reference)

2. Uddannelsesmønster og frekvens efter 9. klasse (Det faktiske uddannelsesmønster for tre 
årgange og det forventede uddannelsesmønster)

3. Brugeroplevet kvalitet (forældreundersøgelse, trivselsmåling blandt elever, skoleskift og 
fravær)

4. Faglig kvalitet (kompetencedækning og planlagte timer og det ugentlige timetal)
5. Den organisatoriske kvalitet (elevtal, inklusionsgrad, medarbejdernes fravær og skolernes 

gennemsnitlige udgifter)
6. Gentofte Kommunes 10. klassecenter.

Dokumentation inden for hvert af de seks områder danner grundlag for vurderingerne af om 
Gentofte Kommune lever op til nationale - og kommunale målsætninger på skoleområdet, og 
indgår i sammenfatningen og vurderingen i kommunerapporten. Sammenfatningen fremgår af side 
7 – 15 i Kvalitetsrapporten for Skoleområdet.

Kvalitetsrapport for skoleområdet
I følge bekendtgørelse nr. 698 af 23. juni 2014 for kvalitetsrapporter forelægges Kvalitetsrapport 
2014/15 på kommuneniveau for Børne- og Skoleudvalget. Herudover fremlægges 
kvalitetsrapporter for hver af de 11 folkeskoler og Søgårdsskolen. 
Børn og Skole har valgt at supplere de obligatoriske data fra Ministeriets 
Ledelsesinformationssystem (LIS) med andre data og undersøgelser, som Børn og Skole har 
indsamlet, fx forældretilfredshedsundersøgelse, kommunale test, skoleskift og særlige prøvevilkår i 
det forgange skoleår med henblik på at give et mere nuanceret billede af kvaliteten på skolerne.
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Børn og Skole gør opmærksom på, at antallet af skoleskift i skolerapporterne ikke er det samme 
som i kommunerapporten, da antallet af skoleskift i kommunerapporten er blevet opdateret efter at 
skolerapporterne var færdige.

Vurdering af kvalitetsrapport 2014/15 for skoleområdet
Børn og Skole har på baggrund af de obligatoriske data fra LIS foretaget en vurdering af, hvordan 
Gentofte Kommunes folkeskoler ligger i forhold til de nationale mål og egne målsætninger.

- De nationale test er fortrolige og selve resultaterne fremgår derfor ikke af 
Kvalitetsrapporten, men i rapporten har Børn og Skole vurderet resultaterne. Børn og Skole 
vurderer, at folkeskolerne samlet set lever op til målet om, at 80 % skal klare sig godt i 
dansk, læsning og matematik undervejs i deres skoleforløb.

- Folkeskolernes andel af de allerdygtigste og dårligste i de nationale test er samlet set 
tilfredsstillende.

- Alle elever skal ifølge de nationale mål forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk 
og matematik. Det gør 98,6 % af eleverne i Gentofte. Set i lyset af den høje andel af 
inklusion i Gentofte, og at kun få elever bliver fritaget for folkeskolens afgangsprøve, 
vurderer Børn og Skole, at det er tilfredsstillende.

- 99 % fra årgang 2007 har enten afsluttet (88,5 %) eller er i gang (10,4 %) med en 
ungdomsuddannelse godt otte år efter afsluttet 9. klasse, og dermed er denne årgang godt 
på vej til at leve op til det nationale mål om, at 95 % skal have en ungdomsuddannelse.

- Elevernes trivsel er målt ved den Nationale Trivselsmåling, hvor det nationale mål er, at 
elevernes trivsel skal øges. Målingen blev foretaget for første gang i 2015 og er derfor en 
baseline. Resultatet af trivselsmålingen tyder på, at eleverne generelt trives godt i skolen.

- 89 % af elevernes undervisningstimer varetages af undervisere med 
undervisningskompetence fra læreruddannelsen eller tilsvarende kompetence. Gentofte 
Kommune lever dermed op til det nationale mål om en kompetencedækning på 85 % i 
2016. Gentofte Kommune mangler 1 % for at nå målet om 90 % kompetencedækning i 
2018.

- 9,3 % er inkluderet i den almene undervisning i Gentofte Kommune, og dermed ligger 
inklusionsgraden i kommunen over det nationale mål om, at 96 % af eleverne skal 
undervises i den almene undervisning. 

- Alle skoler overholder minimumstimetallet. Kommunen overholder folkeskolens krav om 
ugentlige timetal.

Eleverne klarede sig med et samlet gennemsnit på 8,2 i skoleåret 2014/15. Samlet set viser 
resultaterne, at årgangene bliver dygtigere og dygtigere som samlet elevgruppe igennem 
skoleforløbet. Derfor skal fokus være på at fastholde og forankre arbejdet med synlig læring i det 
fælles skolevæsen, så alle børn kan lære mere og trives ved det. Børn og Skole vil stille høje 
forventninger til alle elever, og der skal i endnu højere grad samarbejdes om det enkelte barns 
læring, samtidig med at der gives plads til at fejle som en del af det at lære og leve. Et øget fokus 
på tydelige læringsmål og progression i de digitale elevplaner og i dagligdagen kan også medvirke 
til, at forældrene i endnu højere grad understøtter læringen for den enkelte elev gennem et 
forpligtigende samarbejde.

På baggrund af dokumentationen i kvalitetsrapporten for skoleområdet vurderer Børn og Skole, at 
der inden for rammerne af arbejdet med Synlig Læring er nogle særlige opmærksomhedspunkter i 
forhold til fx læsning på mellemtrinnet, drengenes progression i dansk samt forældrenes tilfredshed 
med skolens indsats for at udfordre deres barn. Børn og Skole følger desuden udviklingen i 
forældrenes tilfredshed med GFO’en i lyset af den sammenhængende læringsdag og samler op på 
begrundelser for skoleskift. 



Side 18

Ud over fokus på elevernes faglige udvikling har vi i Gentofte også fokus på elevernes dannelse, 
herunder den sociale og personlige udvikling samt trivsel. Alle elementer er vigtige forudsætninger 
for at sikre fundamentet for et godt børne-, unge- og voksenliv. 

Børn og Skole er opmærksomme på, at datakvaliteten er en forudsætning for, at data kan 
anvendes som grundlag for udvikling, herunder svarprocenter på tilfredsheds- og 
trivselsundersøgelser. Børn og Skole vil i forbindelse med fremtidige undersøgelser påpege og 
understrege vigtigheden af højere svarprocenter med henblik på at få tilvejebragt et tilfredsstillende 
datagrundlag.

Børne- og Skoleudvalget udvalgte på deres møde den 14. marts 2016 følgende temaer, der skal 
arbejdes videre med:

- Synlig læring, herunder måling af progression
- Kompetencer, herunder andre kompetencer end de faglige: sundhed, selvværd, 

fællesskab, dannelse og sprog
- Motiverende udskoling
- Forældre, herunder tilfredshed, skoleskift og kommunikation
- Rammevilkår (ledelse, økonomi).

Indstilling
Børne- og Skoleudvalget indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At Kvalitetsrapport på skoleområdet 2014/15 godkendes. 

Tidligere beslutninger

Børne- og Skoleudvalget, møde den 14. marts 2016

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Indlæg af: Pia Nyring, Jeanne Toxværd, Poul V. Jensen og Marie-Louise Andreassen 

Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V, B og I) for og 1 stemme (Ø) imod. Jeanne 
Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Grundet den politiske struktur i Gentofte Kommune har 
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det ikke været muligt at drøfte kvalitetsrapporterne i Børne- og Skoleudvalget, og hvilke 
politiske tiltag der eventuelt skal iværksættes eller have bevågenhed.”

Bilag
1. Skoleområdet kvalitetsrapport 2015 120216 (1052750 - EMN-2016-00628)
2. Notat om Skolebestyrelsernes udtalelser (BOS) pdf (1018831 - EMN-2016-00628)
3. Alle skolebestyrelsernes udtalelser til Kvalitetsrapport 2015 (samlet) (1008068 - EMN-2016-
00628)
4.  Kvalitetsrapport Bakkegårdsskolen (1007144 - EMN-2016-00628)
5.  Kvalitetsrapport Dyssegårdsskolen (1007145 - EMN-2016-00628)
6. Kvalitetsrapport Gentofte Skole (1007147 - EMN-2016-00628)
7. Kvalitetsrapport Hellerup Skole (1007148 - EMN-2016-00628)
8. Kvalitetsrapport Maglegårdsskolen (1007149 - EMN-2016-00628)
9. Kvalitetsrapport Munkegårdsskolen (1007151 - EMN-2016-00628)
10. Kvalitetsrapport Ordrup Skole (1007165 - EMN-2016-00628)
11.  Kvalitetsrapport Skovgårdsskolen (1007157 - EMN-2016-00628)
12. Kvalitetsrapport Skovshoved Skole (1007154 - EMN-2016-00628)
13.  Søgårdsskolen Kvalitetsrapport (1007158 - EMN-2016-00628)
14. Kvalitetsrapport Tjørnegaardsskolen (1007156 - EMN-2016-00628)
15. Kvalitetsrapport Tranegårdsskolen (1007167 - EMN-2016-00628)

9 (Åben) Låneoptagelse – Klimatilpasningsprojekt - Gentofterenden
 
Sags ID: EMN-2016-01586

Resumé
Der søges om godkendelse af lånefinansiering af de afholdte udgifter i 2015 til 
klimatilpasningsprojektet af Gentofterenden. 
Projektet udføres i samarbejde med Nordvand A/S, der 100 % finansierer ydelserne på de 
hjemtagne lån. 

Baggrund
Kommunalbestyrelsen vedtog d. 27. oktober 2014 pkt. 4, at give en anlægsbevilling på 4,35 mio. 
kr. til projektering af klimatilpasning af Gentofterenden. Ligeledes godkendtes det, at projektet 
finansieres ved lånoptagelse, samt at Nordvand A/S finansierer ydelserne på lånet.

De samlede anlægsudgifter til projektering beløber sig til 4,38 mio. kr.

Udgifterne kan lånoptages jf. Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse, jf. § 
2, stk. 1, pkt. 19.

I henhold til om lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Kan 
spildevandsselskaber medfinansiere projekter som gennemføres af kommuner, der aflaster 
spildevandsforsyningens indsats inden for bla. klimatilpasning.

Det er en forudsætning for finansiering gennem Nordvand A/S, at investeringen lånefinansieres. 

Nordvand A/S optager normalt fastforrentede lån til finansiering af deres anlægsinvesteringer. Det 
er aftalt med Nordvand A/S at lånet optages som et fastforrentet 25 årigt aftalelån. Det ligger på 
linje med kommunens egen politik vedr. lånoptagelse på forsyningsområdet.
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Det vurderes at lånoptagelse I KommuneKredit jf. låneindikation med en rente på 1,71 %, er det 
mest hensigtsmæssige.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

At der optages et fastforentet aftalelån i Kommunekredit på 4,38 mio. kr.
At ydelser på dette lån fuldt finansieres af Nordvand A/S.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling eller afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling og afgørelse. 

Forelæggelse af: Søren B. Heisel 

Vedtagelse: 
Pkt. 1: Vedtaget med 16 stemmer (C, A, V, B og I) for, medens 1 (Ø) undlod at stemme.

Bilag
1. Klimatilpasningslån (1075763 - EMN-2016-01586)

10 (Åben) Fjernvarme - Lånefinansiering anlægsudgifter 2015
 
Sags ID: EMN-2016-01586

Resumé
De resterende låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsår 2015 vedr. udbygningen af 
fjernvarmen i Gentofte kommune, søges finansieret ved hjemtagelse af et fastforrentet 25 årigt 
KKFAST lån i KommuneKredit.

Baggrund
I forbindelse med vedtagelsen af udbygningen for fjernvarmen i Gentofte Kommune, blev det 
besluttet at anlægsudgifterne lånefinansieres ved fastforrentede 25 årige lån.
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Kommunens investeringer i fjernvarmeudbygningen (forsyningsvirksomhed) kan lånefinansieres jf. 
bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og garantistillelse.
Fjernvarmens oprindelige anlægsbudget for 2015 var på 93,4 mio. kr. Der er i løbet af året givet 
gen- og tillægsbevillinger for i alt 48,7 mio. kr. Korrigeret budget 2015 var således på i alt 142,1 
mio. kr. 

De samlede låneberettigede anlægsudgifter i regnskabsåret 2015 udgør netto 112,273 mio. kr. 
Låneberettigede anlægsudgifter defineres ved nettoanlægsudgift minus driftsoverskud. 2015- 
regnskabet viser hhv. 132,793 mio. kr. i nettoanlægsudgifter og 20,520 mio. kr. i driftsoverskud.

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2015, hjemtagelse af et lån i KommuneKredit på 
110,0 mio. kr. 

Tidligere hjemtagne lån vedrørende fjernvarmeudbygningen, med samlet restgæld på 596,5 mio. 
kr. er optaget som fastforrentede lån i KommuneKredit. (Inklusiv ovenstående 110 mio. kr.).

Der søges om godkendelse af restlåneoptagelse på 2,273 mio. kr. Låneoptagelse vedr. 2015 skal 
være godkendt af kommunalbestyrelsen inden 31. marts 2016.
Økonomi vurderer at lånoptagelse i Kommunekredit, med et 25 årigt fastforrentet fastforentet 
aftalelån, med indikeret rente på 1,71 %, er den mest fordelagtige lånefinansiering.

Indstilling
Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At der optages et fastforrentet 25 årigt fastforentet aftalelån i KommuneKredit på 2,273 mio. kr. til 
finansiering af de resterende lånbare anlægsudgifter i fjernevarmeudbygningen i 2015.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling eller afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling eller afgørelse.

Forelæggelse af: Søren B. Heisel

Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Bilag
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11 (Åben) Forlængelse af kommunegaranti for BIOFOS Lynettefællesskabet A/S's 
lån
 
Sags ID: EMN-2016-01796

Resumé
BIOFOS Lynettefælleskabet A/S søger i brev af 23. februar 2016 Gentofte Kommune og de øvrige 
7 ejerkommuner om en forlængelse af en stillet kommunegaranti for en byggekredit, der 
efterfølgende konverteres til et lån hos KommuneKredit.

Baggrund
På Kommunalbestyrelsens møde den 26. januar 2015, dagsordenspunkt 8, besluttede 
Kommunalbestyrelsen enstemmigt at stille kommunal garanti for kr. 11.998.000 for byggekredit/lån 
optaget af Biofos Lynettefælleskabet A/S hos KommuneKredit. Låneoptagelsen på i alt 140 mio. kr. 
var til finansiering af anlægsinvesteringer i 2014 og 2015. 

En del af anlægsinvesteringerne planlagt til 2015 er imidlertid blevet forsinkede, hvilket betyder at 
der er behov for en forlængelse af en del af den stillede kommunegaranti svarende til kr. 
7.284.500, således at løbetiden for byggekreditten forlænges fra 2016 til 2019 og løbetiden for det 
konverterede lån hos KommuneKredit forlænges fra 2036 til 2039. 

Indstilling
Teknik & Miljø og Økonomi indstiller

Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At en del af stillede kommunegaranti svarende til kr. 7.284.500 forlænges, således at løbetiden for 
byggekreditten forlænges til 2019 og løbetiden for det konverterede lån hos KommuneKredit 
forlænges til 2039. 

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget Dato: 14-03-2016
Økonomiudvalget den 14. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling eller afgørelse.

Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Borgmesteren deltog på grund af inhabilitet ikke i punktets behandling eller afgørelse.

Forelæggelse af: Søren B. Heisel
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Indlæg af: Poul V. Jensen og Jeanne Toxværd 

Vedtagelse: Vedtaget med 16 stemmer (C, V, A, B og Ø) for, medens 1 (I) undlod at 
stemme.

Bilag

12 (Åben) Udpegning af nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse 
 
Sags ID: EMN-2016-01542

Resumé
Det indstilles til Kommunalbestyrelsen at godkende KKR Hovedstadens indstilling af Frans Hansen 
som nyt medlem af Taxinævn Hovedstadens bestyrelse. 

Baggrund
I forbindelse med borgmester Ib Terps udtræden af Kommunalbestyrelsen i Brøndby skal der 
udpeges et nyt medlem til Taxinævnet Hovedstadens bestyrelse. 

KKR Hovedstaden har på møde den 12. februar 2016 indstillet kommunalbestyrelsesmedlem 
Frans Hansen (A), Brøndby Kommune, som repræsentant til Taxinævnet.

Indstilling
Det indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

At godkende Frans Hansen som nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at godkende Frans Hansen som 
nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse.

Bilag
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13 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget Værdighedspolitik
 
Sags ID: EMN-2016-01986

Resumé
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 29. februar 2016 – dagsordenens pkt. 7 - 
medlemmer til opgaveudvalget Værdighedspolitik.
Et medlem fra opgaveudvalget er afgået ved døden, og der ønskes udpeget et nyt medlem.

Baggrund
Den 14. marts 2016 afgik Poul Pedersen ved døden. Poul Pedersen blev på  
Kommunalbestyrelsens møde den 29. februar 2016 – dagsordenens pkt. 7. – udpeget til 
opgaveudvalget Værdighedspolitik. 

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 Poul Pedersen, er CAVB.

Pladsen skal ifølge kommissoriet for opgaveudvalget besættes med en person, der sidder i 
beboer- pårørenderåd og er udpeget efter samråd med Seniorrådet. 

Seniorrådet er på møde den 16. marts 2016 orienteret om dødsfaldet.  

CAVB har udpeget Mette Jønsson. 

Indstilling
Social & Sundhed indstiller

Til Kommunalbestyrelsen:

At valggruppe CAVB’s udpegelse af Mette Jønsson til opgaveudvalget Værdighedspolitik tages til 
efterretning. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: Kommunalbestyrelsen tog til efterretning at valggruppen CAVB har udpeget  
Mette Jønsson til opgaveudvalget Værdighedspolitik.

Bilag
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14 (Åben) Udpegning af nyt medlem til opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte
 
Sags ID: EMN-2015-18038

Resumé
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 29. februar 2016 medlemmerne til 
opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte. Et af medlemmerne har oplyst, at hun ikke finder det 
relevant at indtræde i opgaveudvalget, da hun fraflytter kommunen. Der skal derfor udpeges et nyt 
medlem til opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte.

Endvidere udestod på mødet den 29. februar 2016 udpegningen af 2 medlemmer i samme 
opgaveudvalg, der skulle udpeges af valggrupperne I og Ø.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen nedsatte på sit møde den 29. februar 2016 pkt. 9, opgaveudvalget 
Bæredygtigt Gentofte. 

Efterfølgende har Charlotte Fuglsang meddelt, at hun fraflytter kommunen i foråret, og derfor ikke 
finder det relevant  at indtræde i opgaveudvalget. 

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 Charlotte Fuglsang, er CAVB. 

Pladsen skal ifølge kommissoriet besættes med en person med interesse/viden om klima, natur og 
miljø i byen.

CAVB har udpeget Mette Brix-Riisager, der har interesse/viden om klima, natur og miljø i byen. 

Endvidere udestod udpegningen af 2 medlemmer i opgaveudvalget Bæredygtigt Gentofte, der 
skulle udpeges af valggrupperne Ø og I.

De to personer skulle opfylde følgende kompetencer:
- Interesse/viden om klima, natur og miljø i byen 
- Studerende på en kort eller længere uddannelse med interesse for bæredygtighed 

Ø har efterfølgende udpeget Hans Jürgen Stehr, der har interesse/viden om klima, natur og miljø i 
byen.

Herefter udestår, at I udpeger en studerende på en kort eller længere uddannelse med interesse 
for bæredygtighed. Såfremt valggruppen ikke udpeger et medlem senest på mødet, vil det blive 
lagt til grund, at der er givet afkald på pladsen. 

Indstilling
Det  indstilles

Til Kommunalbestyrelsen:

- At valggruppe CAVB’s udpegelse af  Mette Brix-Riisager tages til efterretning.
- At valggruppe Ø’s udpegelse af Hans Jürgen Stehr tages til efterretning.
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- At valggruppe I senest på mødet oplyser, hvem der udpeges til opgaveudvalget 
Bæredygtigt Gentofte, idet det ellers vil blive lagt til grund, at der gives afkald på retten til at 
besætte pladsen. 

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Borgmesteren

Vedtagelse: 
Ad 1: Kommunalbestyrelsen tog til efterretning at valggruppen CAVB har udpeget  Mette 
Brix-Riisager til opgaveudvalget Bæredygtighed

Ad 2: Kommunalbestyrelsen tog til efterretning at valggruppen Ø har udpeget Hans Jürgen 
Stehr til opgaveudvalget Bæredygtighed

Ad 3: Kommunalbestyrelsen tog til efterretning at valggruppen I har udpeget Gustav Julius 
Rode Røygaard til opgaveudvalget Bæredygtighed.

Bilag

15 (Åben) Flygtninge og uledsaget flygtningebarn/ung
 
Sags ID: EMN-2016-01963

Resumé
Poul V. Jensen (I) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens 
dagsorden til møde den 29. marts 2016:

”Udledsaget flygtningebarn/ung placeres i plejefamilier

Uledsagede flygtningebørn og unge er kommer til Gentofte uden deres familie skal hjælpes. De 
skal have et sted at bo og en familie, der kan drage omsorg 
Og hjælpe dem med at integrere sig i det danske samfund.

Plejefamilie tilbydes netværk med andre plejefamilier for uledsagede børn og unge. Plejefamilien 
aflønnes med vederlag efter sædvanlige takster i forhold til  
Plejebarnets behov for hjælp og støtte.

Forslaget er et alternativ til kommunalbestyrelsesbeslutning om placering af 60 uledsagede børn 
og unge i skolen på Hellerupvej og vurderes at være mindre omkostningskrævende end 
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ombygning, husleje og opsyn samtidig med at uledsagede børn og unge får et bedre fundament for 
en vellykket integration, samtidig med at der automatisk sker en spredning i kommunen. 

Anvendelse af højskoleophold som startpakke til uddannelsesparate flygtninge

Flygtninge der er uddannelses- eller arbejdsparate, hvor sprog er en barriere kan med fordel 
tilbydes et højskoleophold på 3- 9 måneder, hvor der tilbydes sprogundervisning samtidig med at 
højskoleopholdet fremmer integration i det danske samfund.

Ovenstående vil forsinke behovet for midlertidig bolig, idet bolig først stilles til rådighed når 
højskoleopholdet afsluttes.

Besparelse af boligudgift og egenbetaling til kost og logi kan dække omkostningen”.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Poul V. Jensen

Indlæg af: Jeanne Toxværd, Louise Feilberg Levy, Borgmesteren, Mogens Vad, Marie-Louise 
Andreassen, Karen Riis Kjølbye og Søren B. Heisel  

Vedtagelse: Poul V. Jensens (I) forslag blev nedstemt med 1 stemme (I) for og 17 stemmer (C, A, 
V, B og Ø) imod. CAVBØ stemte imod, idet den hidtidige og nuværende praksis om at anbringe i 
plejefamilie eller netværksfamilie, når det anses for hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde, 
fortsættes og idet beskæftigelse og kompetencegivende uddannelse af flygtninge fortsat prioriteres 
forud for højskoleophold.

Bilag

16 (Åben) Boligplacering af flygtninge 
 
Sags ID: EMN-2016-02050

Resumé
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens 
dagsorden til møde den 29. marts 2016:

”Enhedslisten foreslår at Borgmesteren snarest indkalder Kommunalbestyrelsen til et 
kommunalpolitisk seminar, hvor der tages en grundig drøftelse omkring boligplacering af flygtninge 



Side 28

med henblik på at træffe beslutning om midlertidig boligplacering ud fra konkrete oplysninger og 
muligheder. 

Dato og sted for afholdelse af seminar om midlertidig boligplacering af flygtninge fremsendes til 
Kommunalbestyrelsens medlemmer i løbet af april 2016. 

Begrundelse: 
Ved lukket Kommunalbestyrelsesmøde 1.februar blev flere muligheder for boligplacering af 
flygtninge fremlagt som muligheder forvaltningen skulle arbejde videre med. 

Efterfølgende dette møde fremlagde flere KB medlemmer forslag der ligeledes kunne indgå i 
forvaltningens arbejde med boligplacering. Disse blev besvaret af forvaltningen og besvarelserne 
blev sendt til Kommunalbestyrelsesmedlemmerne, for at perspektivere debatten til punkt 12 på 
kommunalbestyrelsesmødet 29.februar. 

I perioden mellem de to Kommunalbestyrelsesmøder blev det klart at det ikke var muligt 
midlertidigt at boligplacere flygtninge ved Garderhøj fortet. 

Efterfølgende har det vist sig at der fortsat er usikkerhed om det er muligt midlertidigt at 
boligplacere 50 flygtninge i en uudnyttet hospitalsbygning på Gentofte Hospitals matrikel. 
Ligeledes er konstruktionen omkring boligplacering af 60 uledsagede unge flygtninge på 
Hellerupvej ikke gennemdrøftet. 

Endvidere er det fortsat usikkert om Slots- og Kulturstyrelsen giver mulighed for midlertidigt at 
boligplacere flygtninge i boliger, i tilknytning til det tidligere Danmarks Akvarium. 

Med udgangspunkt i Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge fra 
integrationsministeriet 6.februar 2015 og KL´s skrivelse af 18.marts 2016 er det væsentligt at 
undgå der udvikles parallel samfund, hvorfor midlertidig boligplacering af 200 flygtninge i de 
kommunalt ejede ungdomsboliger beliggende Ved Ungdomsboligerne, Broholms Allé og 
Ermelundsvej kræver en nøjere drøftelse. 

Ligeledes mener Enhedslisten at Kommunalbestyrelsen konkret bør oplyses hvilke kommunalt 
ejede ejendomme 230 flygtninge midlertidigt boligplaceres i. ”

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016

Forelæggelse af: Jeanne Toxværd

Indlæg af: Borgmesteren
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Vedtagelse: Jeanne Toxværds (Ø) forslag blev nedstemt med 2 stemmer (I og Ø) for og 16 
stemmer (C, A , V og B) imod. CAVB stemte imod, idet der henvises til Kommunalbestyrelsens 
tidligere behandlinger henholdsvis den 1. februar og den 29. februar 2016 og de på disse møder 
trufne beslutninger samt til de i forbindelse med behandlingerne i Kommunalbestyrelsen stillede 
spørgsmål og svar.

Bilag
1. informationsbrev-om-boligplacering-af-flygtninge.pdf (1106626 - EMN-2016-02050)
2. aftaletekst_bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.pdf (1106627 - EMN-
2016-02050)


