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Indholdsfortegnelse
Kommunalbestyrelsen

den 27. januar 2014

Åben dagsorden
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Meddelelser fra formanden
Lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt. Endelig vedtagelse
Lokalplan 231.1 for Skovvej 35A og 35B, tillæg 1 til lokalplan 231 for et område
ved Fortunvej m.m. Endelig vedtagelse
Udbygningsscenarie Bank-Mikkelsens Vej. Forudgående høring og
offentliggørelse af miljøvurdering.
Større Planlagt Vedligehold 2014
Anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til anskaffelse af Gentofte-Platform
SMOKA - godkendelse af fordeling af likvide formue og udpegelse af delegeret
til repræsentantskab
Forslag fra BUS og SIG om ændring i sammensætning af
Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 -2017
Serviceniveau for redningsberedskabet i Gentofte Kommune - risikobaseret
dimensionering 2014
Ændring af feriekalender og antal undervisningsdage for eleverne i
folkeskolerne for 2014-15
Valg af 1 repræsentant og personlig stedfortræder til Handicaprådet
Kontanthjælpsreformen
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Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
1 Åbent

Meddelelser fra formanden

046695-2013

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Borgmesteren har under Nytårskuren overbragt Hendes Majestæt Dronningen Gentofte
Kommunalbestyrelses hilsen med ønsket om godt nytår for Dronningen og den kongelige
familie og har modtaget Dronningens tak for Kommunalbestyrelsens nytårshilsen.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
2 Åbent

Lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt. Endelig vedtagelse

047343-2013

Resumé
Forslag til lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt har været udsendt i 8 ugers offentlig høring.
Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt med de af Plan og Byg foreslåede
ændringer.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. september 2013, pkt. 4, enstemmigt at
sende forslag til lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt i 8 ugers offentlig høring.
Formålet med lokalplanen er at sikre den fortsatte udvikling af Gentofte Sportspark. Lokalplanen
giver mulighed for at anlægge en sportshal, en opvisningsbane med tilhørende tribuner,
atletikfaciliteter samt diverse boldbaner i den centrale del af Gentofte Sportspark. Lokalplanen
sikrer samtidig, at der indenfor området bliver anlagt et regnvandsbassin til at håndtere regnvand
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fra tage og befæstede arealer samt, at der vil blive etableret parkeringspladser til at dække
områdets behov.
I høringen er der modtaget 4 høringssvar fra:





Vejdirektoratet, om byggelinjen mod Helingørmotorvejen og afstand fra rampeanlægget til
vejadgang til ny parkeringsplads.
Kroppedal Museum om mulighed for fortidsminder i jorden.
Danmarks Naturfredningsforening, afd. Gentofte med krav om lavenergi samt grønne tage i
forbindelse med nybyggeri.
Anker Tvermosegaard med redaktionelle bemærkninger.

Vurdering
Som resultat af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at der indsættes lokalplanbestemmelser
og redegørelsestekst der imødekommer høringssvar fra Vejdirektoratet og Kroppedal Museum.
Plan og Byg foreslår endvidere, at der indsættes en lokalplanbestemmelse der giver mulighed for
anvendelse til teleinfrastruktur med radiokommunikationsformål (mobilantenner) og at disse i givet
fald skal påmonteres de eksisterende lysmaster og ikke må overstige højden på lysmasterne.
Det foreslås, at lokalplan 357 for Gentofte Sportspark Midt vedtages endeligt med de af Plan og
Byg foreslåede ændringer.

Indstilling
Plan & Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At lokalplan 357 for Gentofte Sportspark midt vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 18. november 2013 kl. 17.00
Beslutning foreligger endnu ikke

Byplanudvalget den 6. januar 2014 kl. 17.00
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Byplanudvalget møde den 6. januar 2014.
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Marianne Zangenberg og Marie-Louise Andreassen
Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer for og 1 stemme (Ø) imod. Enhedslisten ønskede
følgende tilført beslutningsprotokollen: "Jeg stemmer imod, fordi det ikke er undersøgt,
hvilke problemer, der er forbundet med opsættelse af mobil antenner, så tæt på offentlige
bygninger, hvor unge mennesker færdes. Jeg ser gerne at dette undersøges grundigt efter
nyeste forskning, som fremlægges i Kommunalbestyrelsen (bortset fra disse kommentarer
er jeg for projektet)."

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
3 Åbent
Lokalplan 231.1 for Skovvej 35A og 35B, tillæg 1 til lokalplan 231 for et
område ved Fortunvej m.m. Endelig vedtagelse
048237-2013

Resumé
Forslag til lokalplan 231.1, tillæg 1 til lokalplan 231 for et område ved Fortunvej og Jægersborg
Allé, har været udsendt i offentlig høring.
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Der skal tages stilling til, om lokalplanen skal vedtages endeligt.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen har på møde den 30. september 2013, pkt. 5, enstemmigt vedtaget, at
sende forslag til lokalplan 231.1, tillæg 1 til lokalplan 231 for et område ved Fortunvej og
Jægersborg Allé, i offenlig høring. Lokalplanen omfatter ejendommene Skovvej 35 A og 35 B og
har karakter af et tillæg til den gældende lokalplan 231.
Formålet med lokalplantillægget er at bevare de landskabs- og bygningsmæssige værdier og
modvirke en uhensigtsmæssig fortætning.
Lokalplanforslaget har været i høring i perioden fra 9. oktober 2013 til den 3. december 2013.
Ved indsigelsesfristens udløb den 3.december 2013 havde Plan og Byg modtaget 2 høringssvar
fra henholdsvis Bernstorff-Jægersborg Grundejerforening og et samlet høringssvar fra de
omkringliggende naboer med 20 underskrifter. Begge henvendelser tilslutter sig lokalplanens
formål og indhold.

Vurdering
Som resultat af den offentlige høring foreslår Plan og Byg, at henvendelserne imødekommes og at
lokalplan 231.1 vedtages endeligt uden ændringer.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At lokalplan 231.1 vedtages endeligt uden ændringer.

Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 6. januar 2014 kl. 17.00
Byplanudvalget møde den 6. januar 2014.
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
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Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________
Bilag
Høringssvar

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
4 Åbent
Udbygningsscenarie Bank-Mikkelsens Vej. Forudgående høring og
offentliggørelse af miljøvurdering.
039983-2013

Resumé
Som opfølgning på vedtagelsen af Scenarium for modernisering af Bank-Mikkelsens Vej – ”Det
gode liv - i nye rammer” er der udarbejdet en redegørelse for bebyggelsens bevaringsforhold.
Redegørelsen indgår i en samlet miljøvurdering af hele udbygningsscenariets indvirkning på en
række øvrige miljøfaktorer.
Det foreslås, at miljøvurderingen udsendes i en 8 ugers offentlig høring i overensstemmelse med
lov om miljøvurdering af planer og programmer. Høringsperioden vil være sammenfaldende med
den forhøring, der i henhold til planloven, skal finde sted før det 12.000 m2 store areal langs
Sognevej kan ændre status fra institutionsformål til boligformål i Kommuneplan 2013.

Baggrund
Der blev den 23. september 2013 afholdt fællesmøde for Byplanudvalget, Socialudvalget, Børneog Skoleudvalget og Økonomiudvalget om Scenarium for modernisering af Bank-Mikkelsens Vej –
”Det gode liv - i nye rammer”, hvor scenariet blev godkendt som grundlag for den videre
planlægning.
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På mødet besluttede Byplanudvalget enstemmigt, at der indkaldes forslag og ideer til
planlægningen med henblik på at ændre kommuneplanens rammer fra offentligt formål til
boligformål for et 12.000 m² stort areal langs Sognevej. Endvidere blev det besluttet, at der
udarbejdes en redegørelse for områdets bevaringsforhold således, at omfanget af nedrivning af
bevaringsværdig bebyggelse vil kunne ligge fast inden udskrivning af en indbudt konkurrence.
Gentofte Ejendomme har udført den af Byplanudvalget ønskede redegørelse for områdets
bevaringsforhold i form af en beskrivelse af landskab, arkitektur og kulturhistoriske forhold. I den
forbindelse har man tillige redegjort for udbygningsscenariets indvirken på en række øvrige
miljøfaktorer som lys og skygge, grundvand, trafik samt sundhed og befolkning.
Resultatet indgår i en samlet Miljørapport som i henhold til lov om miljøvurdering af planer og
programmer foreslås udsendt i en offentlig høring samtidig med den vedtagne forhøring jf.
planlovens § 23c. Miljøvurderingen har til formål at beskrive de generelle miljøforhold og potentielle
miljøpåvirkninger ved udbygningen.
Udbygningsscenarium og Miljørapport eftersendes.

Vurdering
Plan og Byg foreslår, at de to høringer for henholdsvis miljøvurdering og forhøring foregår
koordineret med en høringsperiode på 8 uger.
Den offentlige høring arrangeres på hjemmesiden og vil især have fokus på følgende
planspørgsmål:
·

Omdannelse af et 12.000 m2 stort område fra institutionsformål til familieboliger.

·

Bevaringsværdig bebyggelse.

·

Mulighed for at bygge nyt tæt på Gammelmosen (skovbyggelinje).

Det foreslås, at der under høringen tillige afholdes et borgermøde.
Resultatet af den samlede høring vil indgå som grundlag for det videre planarbejde.

Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At miljøvurderingen af udbygningsscenariet vedtages og udsendes i offentlig høring i 8 uger
koordineret med indkaldelse af forslag og ideer til planlægningen.
2. At der afholdes et offentligt møde i høringsperioden.
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Tidligere beslutninger
Byplanudvalget den 6. januar 2014 kl. 17.00
Byplanudvalget møde den 6. januar 2014.
Anbefales til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen. Marie-Louise Andreassen (B) og Mogens Vad (V) tog
forbehold.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Poul V. Jensen, Marie-Louise Andreassen, Jeanne Toxværd og Irene Lütken
Vedtagelse: Vedtaget med 18 stemmer for, medens 1 (I) undlod at stemme.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
5 Åbent

Større Planlagt Vedligehold 2014

046209-2013

Resumé
I kommunens budget er der hvert år afsat midler til vedligeholdelse af kommunens ejendomme.
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Der søges om en samlet anlægsbevilling på 55,975 mio. kr. til gennemførelse
af vedligeholdelsesarbejder og klimatilpasningstiltag på kommunens ejendomme i 2014.

Baggrund
Der er hvert år afsat midler til gennemførelse af vedligeholdelse af kommunens ejendomme. På
basis af aktuelle tilstandsvurderinger af bygningerne og i et tæt samarbejde med
opgaveområderne, er der foretaget en tværgående prioritering af vedligeholdelsesbehovet på
bygningerne som helhed. I det vedhæftede notat er redegjort for den overordnede prioritering af de
foreslåede arbejder til udførelse i 2014. Til større planlagt vedligeholdelse søges om
anlægsbevilling på 50,921 mio. kr.
De prioriterede vedligeholdelsesarbejder består af en bred vifte af aktiviteter. Hovedparten
omhandler renovering af indvendige overflader, fornyelse af tekniske anlæg, opgradering af
brandsikkerhed, opfyldelse af arbejdsmiljøkrav vedr. indeklima og belysning, renovering af
baderum mv. Udvendigt renoveres typisk tage, vinduer og facader. Arbejderne udføres bredt på
alle kommunens ejendomme, dvs. sociale institutioner, daginstitutioner, kultur- og fridtidsområdet,
skoler, boliger og institutioner på Social og Sundheds området, ejendomme i Teknik og Miljø og
administrationsbygninger.
Med henblik på at understøtte løsningen af den kommunale huslyforpligtelse
søgesendvidere anlægsbevilling af de hertil afsatte midler i budget 2013 og 2014, i alt 2,042 mio.
kr., som vil blive brugt til istandsættelse og klargøring af boliger til brug for boligsociale formål

I budget 2014 er der afsat en pulje på 3,012 mio. kr. til klimatilpasning af kommunens ejendomme,
som tillige søges frigivet. Disse arbejder udføres koordineret med de øvrige
vedligeholdelsesarbejder. Midlerne i 2014 disponeres til sondering af mulighederne for LAR (Lokal
afledning af regnvand) på de kommunale ejendomme, udførelse af LAR-projekter, tiltag til
forbedring af kloakeringsforhold og til sikring mod kælderoversvømmelser.

Vurdering
Med henblik på at gennemføre vedligeholdelsesarbejder, istandsættelse af boliger til boligsociale
formål og klimatiltag på kommunens ejendomme i 2014 søges samlet anlægsbevilling på 55,975
mio. kr. fordelt på følgende måde:
Vedligeholdelse på institutioner, skoler, fritid og
kultur, administrations-bygninger og ejendomme i
teknik og miljø

50,921 mio. kr.

Boliger til boligsociale formål 2013 og 2014

2,042 mio. kr.

Klimatilpasning, særligt afhjælpning af ekstrem
regn

3,012 mio. kr.

Samlet

55,975 mio. kr.

Økonomiudvalget vil halvårligt modtage statusrapportering om fremdriften i de prioriterede
arbejder.

Indstilling

Side 10 af 25

Teknik og Miljø, Gentofte Ejendomme indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der gives anlægsbevilling på 55,975 mio. kr. til gennemførelse af større planlagte
vedligeholdelsesopgaver, istandsættelse af boliger til boligsociale formål og klimatiltag i 2014, med
finansiel dækning over de i budget 2014 afsatte rådighedsbeløb på 50,921 mio. kr. til større
vedligeholdelsesarbejder på kommunens ejendomme, 1,021 mio. kr. til boliger til boligsociale
formål, 3,012 mio. kr. til klimatilpasninger på kommunens ejendomme samt det i budget 2013
afsatte rådighedsbeløb på 1,021 mio. kr. til boliger til boligsociale formål..

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Poul V. Jensen, Louise Feilberg Levy, Jeanne Toxværd, Irene Lütken og MarieLouise Andreassen
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________
Bilag
NOTAT dagsordenspunkt SPV 2014
Bilag 1 SPV 2014 version 2

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
6 Åbent

Anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til anskaffelse af Gentofte-Platform

001705-2014
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Resumé
Sagen forelægges med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 11,6 mio. kr. til
anskaffelse af den kommende Gentofte-Platform.
Gentofte-Platformen skal afløse det nuværende intranet og esdh-system samt indføre nye
samarbejdsværktøjer i en integreret personlig arbejdsplads for såvel medlemmerne af
kommunalbestyrelsen, medarbejdere med en fast pc-arbejdsplads enten på Rådhuset eller på en
institution og medarbejdere ”på farten” alene med en mobiltelefon eller tablet.

Baggrund
På anlægsbudgettet er der hvert år afsat et rådighedsbeløb til IT-anskaffelser til løbende
modernisering af kommunens IT-platform og -systemer. I 2014 er dette rådighedsbeløb forhøjet
bl.a. med det formål at muliggøre en opgradering af kommunens kontorpakke til en ny version af
Microsoft Office (minimum version 2010) samt udskifte kommunens nuværende ESDH-løsning,
Captia.
Gentofte Platformen er en samlet it-platform for samtlige 8.500 medarbejdere i kommunen.
Platformen skal erstatte flere af de nuværende administrative systemer, herunder det nuværende
ESDH-system, som er 7 år gammelt, og intranettet, som er 8 år gammelt.
Gentofte-Platformen skal øge produktiviteten i hele kommunen ved at tilbyde alle medarbejdere en
nem og sikker måde at håndtere og dele dokumenter og information. Ambitionen er at skabe en
oplevelse for brugerne, der minder mere om løsninger som ”Dropbox” og ”Google Drive” end om
traditionelle esdh-systemer som kommunens nuværende løsning Captia. Og gøre det på en måde,
hvor alle krav til sikkerhed og aflevering til Statens Arkiver opfyldes.
Ud over at gøre den eksisterende esdh og intranet-facilitet mere moderne, hurtig og brugervenlig,
skal Gentofte-Platformen understøtte samarbejde inden for kommunen og mellem kommunen og
eksterne parter som eksempelvis virksomheder og borgere. Gennem samarbejdsrum skal man
kunne dele og kommentere dokumenter og samarbejde virtuelt gennem Microsoft Lync, som er en
facilitet til chat og videomøder. Samarbejdet skal endvidere kunne foregå fra såvel traditionelle
computere som fra tablets som ex. Ipads. Herved får den store gruppe af medarbejdere uden en
traditionel IT-arbejdsplads mulighed for at få den samme information og deltage i den samme
dialog, som kommunens øvrige medarbejdere.
Løsningen udvikles, så der kan oprettes lukkede samarbejdsrum for eksempelvis politiske udvalg
eller §17 stk. 4 udvalg.
På baggrund af et EU-udbud har kommunen valgt en leverandør af platformen (jf. lukket
orienteringspunkt til Økonomiudvalget på mødet 20. Januar 2014)
Hovedparten af projektet gennemføres i 2014, men dele vil strække sig ind i 2015. Herefter vil
platformen kontinuert blive opgraderet og videreudviklet, så den hele tiden matcher
organisationens behov.

Vurdering
Indførelsen af Gentofte-Platformen kræver en stor leverance fra den valgte leverandør. Derudover
kræver indførelsen betydelige interne ressourcer til den organisatoriske implementering herunder
uddannelse og integrationer til kommunens øvrige systemer.
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Der søges en anlægsbevilling til




Anskaffelse af Gentofte-Platformen fra den valgte leverandør - herunder
o Softwarelicenser
o Konfiguration og opsætning af software inkl grafisk design
o Timer til videreudvikling
Organisatorisk implementering af ovenstående – herunder
o Ressourcer til internt uddannelse og implementering
o Nødvendig tillægsudvikling af 3. partsleverandører – typisk integrationer til
kommunens andre systemer samt konverteringsbistand fra de systemer, som
afløses
o Mindre hardware anskaffelser fx headsets og kameraer til online-møder

Element i Gentofte-Platformen
Software
Konfiguration og opsætning
Videreudvikling
Tillægsudvikling af 3. parts leverandør
Uddannelse
Hardware
Total

Udgift
3.650.000
5.249.500
1.750.000
275.000
575.500
100.000
11.600.000

Udgiften dækkes af rådighedsbeløbet til IT-anskaffelser i 2014 med 9.600.000 og af
rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i 2015 med 2.000.000. Hvis anlægsbevillingen godkendes, vil
der restere 11,98 mio. kr. af rådighedsbeløbet for IT-anskaffelser i 2014.
Detailbudget ligger på sagen

Indstilling
Forretningsudvikling & Digitalisering indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der gives en anlægsbevilling til de ovenfor beskrevne formål på 11.600.000 kr. med finansiel
dækning over det afsatte rådighedsbeløb til IT-anskaffelser for budget 2014 og budget 2015

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
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Indlæg af: Jeanne Toxværd, Mogens Vad, Søren B. Heisel og Poul V. Jensen
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
7 Åbent
SMOKA - godkendelse af fordeling af likvide formue og udpegelse af
delegeret til repræsentantskab
032300-2012

Resumé
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2013, dagsordenspunkt 19, blev det
enstemmigt vedtaget at godkende en omorganisering og opløsning af I/S SMOKA.
Der forelægges nu fordelingsnøgle for udlodning af SMOKA´s likvide formue til Økonomiudvalget
og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund
Bestyrelsen for I/S SMOKA har på et bestyrelsesmøde den 18. september 2013 besluttet at
indstille til repræsentantskabet og interessentkommunerne at gennemføre en omorganisering af
aktiviteterne vedrørende farligt affald, hvorved I/S SMOKA opløses.
I/S SMOKA´s repræsentantskab besluttede på et ekstraordinært møde den 10. oktober 2013 at
indstille til interessentkommunerne at opløse I/S SMOKA i forbindelse med en omorganisering af
aktiviteterne vedrørende farligt affald.
På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2013, dagsordenspunkt 19, blev det
enstemmigt vedtaget at godkende en omorganisering og opløsning af I/S SMOKA.
Omorganiseringen betyder, at I/S SMOKA opløses og aktiver m.v. overdrages til
interessentskabet, Nyt SMOKA, med I/S Vestforbrænding og I/S Amager Ressourcecenter som
ligeværdige interessenter, idet medarbejderne overdrages til Amager Ressourcecenter. Nyt
SMOKA vil blive ledet af et driftsudvalg bestående af direktørerne for I/S Vestforbrænding og
Amager Ressourcecenter, mens bestyrelserne for de to selskaber træffer beslutning om Nyt
SMOKA´s opgaver, budget, takster, årsregnskab samt valg af revisor.
Der er udarbejdet forslag til vilkår for opløsningen, der fremgår af vedlagte notat fra Deloitte af 9.
september 2013. Den anbefalede model 1 indebærer, at interessentkommunernes indskud i
forbindelse med stiftelsen af I/S SMOKA udbetales forlods til interessentkommunerne, hvorefter
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den resterende kapital udloddes til interessentkommunerne i forhold til det senest opgjorte
indbyggertal i interessentkommunerne.
Værdiansættelsen af SMOKA viser, at værdien pr. 31. december 2013 er ca. 19 mio. kr. , og der vil
ved opløsningen af I/S SMOKA blive udloddet ca. 1,18 mio. kr. til Gentofte Kommune.
Da omorganiseringen og opløsningen ikke nåede at være på plads pr. 1. januar 2014 skal Gentofte
Kommune og de øvrige interessentkommuner i SMOKA endvidere udpege en delegeret til
SMOKA´s repræsentantskab. Der vil være tale om et begrænset antal møder, hvoraf
repræsentantskabets godkendelse af det endelige regnskab og værdiopgørelsen ved
selskabsopløsningen vil være det vigtigste.

Vurdering
Den foreslåede model 1 for fordeling af SMOKA´s formue vurderes som hensigtsmæssig og
anbefalelsesværdig.

Indstilling
Teknik og Miljø & JURA indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
1. At godkende den foreslåede model 1 for fordeling af SMOKA´s formue.
2. At udlodningen på kr. 1.177.073 tilføjes kommunens likvide aktiver.
Til Kommunalbestyrelsen:
3.

At udpege en delegeret til SMOKA´s repræsentantskab.

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Pkt. 1-2: Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse:
Pkt. 1-2. Enstemmigt vedtaget.
Pkt. 3: Kommunalbestyrelsen udpegede Listbeth Winther som delegeret til SMOKA's
repræsentantskab.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________
Bilag
Udlogning af kapital ved opløsning

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
8 Åbent
Forslag fra BUS og SIG om ændring i sammensætning af
Folkeoplysningsudvalget for perioden 2014 -2017
046381-2013

Resumé
Sammenslutningen af idrætsforeninger i Gentofte (SIG) og Børne- og ungdomsorganisationernes
samråd (BUS) indstiller, at sammensætningen i Folkeoplysningsudvalget ændres, således at SIG
fremover vil være repræsenteret ved tre medlemmer og BUS vil være repræsenteret ved to
medlemmer.

Baggrund
SIG er repræsenteret i Folkeoplysningsudvalget med to medlemmer i ulige år, og med tre
medlemmer i lige år. BUS deltager med en repræsentant i lige år og med to repræsentanter i ulige
år. SIG og BUS ønsker at sammensætningen i Folkeoplysningsudvalget ændres, og at
medlemsantallet udvides med et udvalgsmedlem, således at SIG fast er repræsenteret med tre
medlemmer og BUS er repræsenteret ved to medlemmer.
BUS og SIG indstiller til Folkeoplysningsudvalget, at forslaget drøftes og sendes videre til
behandling og beslutning i Kommunalbestyrelsen.
De gældende vedtægter for Folkeoplysningsudvalget i Gentofte Kommune vedlægges som bilag.

Vurdering
Børn, Unge og Fritid vurderer, at en sammensætning af Folkeoplysningsudvalget uden udskiftning
af repræsentanter hvert år, vil bidrage til at give mere kontinuitet for det enkelte medlem og for
udvalget som helhed.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Folkeoplysningsudvalget:
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At Folkeoplysningsudvalget drøfter indstillingen fra BUS og SIG.

Tidligere beslutninger
Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013 kl. 17.00
Folkeoplysningsudvalget den 27. november 2013
Folkeoplysningsudvalget drøftede indstillingen og anbefaler til Kultur- og Fritidsudvalget
og Kommunalbestyrelsen at ændre vedtægterne for Folkeoplysningsudvalget med hensyn
til sammensætningen af udvalgets medlemmer.
Dorte Simon, (Danske Handicaporganisationer - Gentofte) stemte imod med begrundelsen,
at udvalgets øvrige repræsentanters indflydelse bliver mindre.

Kultur- og fritidsudvalget den 4. december 2013 kl. 17.00
Kultur- og fritidsudvalget den 4. december 2013
Udsat.

Kultur- og fritidsudvalget den 9. januar 2014 kl. 17.00
Kultur- og fritidsudvalget den 9. januar 2014
Vedtaget.

Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd og Anne Hjorth
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________
Bilag
Indstilling fra BUS og SIG, Vedr. ændring af sammensætning i Folkeoplysningsudvalget
Vedtægter for Folkeoplysningsudvalget - rev 2012 v.1.1

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
9 Åbent
Serviceniveau for redningsberedskabet i Gentofte Kommune risikobaseret dimensionering 2014
036151-2013

Resumé
Redningsberedskabet i den enkelte kommune skal opbygges ud fra en vurdering af de lokale risici.
Serviceniveauet skal fastlægges 1 gang hvert 4. år. For Gentofte Kommunes vedkommende er
dette sidst gjort i den gældende Plan for Risikobaseret Dimensionering - 2009. Kommunen skal
vurdere, om der skal ske ændringer i planens dimensionering og vedtage en plan for risikobaseret
dimensionering 2014. Det er vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre i serviceniveauet for
redningsberedskabet, idet den nuværende dimensionering lever op til det ønskede niveau for både
de operative, forebyggende og afhjælpende tiltag. Forslaget til planen for 2014 har været
behandlet i Beredskabskommissionen og i Beredskabsstyrelsen.

Baggrund
Kommunens redningsberedskab skal identificere og analysere risici i kommunen mindst hvert 4.
år. På basis af denne analyse skal kommunalbestyrelsen fastlægge et serviceniveau for
redningsberedskabet, samt dets organisation, virksomhed mv. omfattende forebyggende aktiviteter
såvel som det operative beredskab, jf. bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret
kommunalt redningsberedskab (RBD).
Beredskab Gentofte har gennemført en risikoidentifikation, som har taget udgangspunkt i den
oversigt, der blev udarbejdet i forbindelse med den gældende plan for risikobaseret dimensionering
2009, ligesom der er blevet indsamlet en række nye data. Det er vurderet, at der ikke er
væsentlige ændringer i de aktuelle risici (antal borgere, infrastruktur og bygninger) i forhold til risici
i den gældende plan. Arbejdet er dokumenteret i Delrapport 1: Risikoidentifikation. Rapporten
ligger på sagen.
Der er efterfølgende arbejdet med risikoanalyse, - dvs. analyse af de risici, der er identificeret i
risikoidentifikationen - med henblik på at fastlægge omfanget af kommunens risici (hyppighed x
konsekvens) samt efterfølgende at fastlægge relevante indsatskapacitetsniveauer og udpege

Side 18 af 25

relevante forebyggelsestiltag. Arbejdet er dokumenteret i Delrapport 2: Risikoanalyse. Rapporten
ligger på sagen.
På baggrund af arbejdet med risikoidentifikationen og risikoanalyse er udarbejdet Plan for
Serviceniveau for redningsredskabet i Gentofte Kommune - Risikobaseret Dimensionering 2014.

Vurdering
Det vurderes, at der ikke er grundlag for at ændre i serviceniveauet for redningsberedskabet i
Gentofte Kommune i forhold til den gældende plan for 2009. Det vurderes således, at planen også
fremadrettet lever op til det ønskede niveau for både de operative, forebyggende og afhjælpende
tiltag. Det foreliggende forslag til serviceniveau for redningsberedskabet i Gentofte Kommune Risikobaseret Dimensionering 2014, viderefører således det nuværende serviceniveau.
Planen har været behandlet i Beredskabskommissionen, som har godkendt den til fremsendelse til
udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Planen har herefter været behandlet i Beredskabsstyrelsen, hvis
bemærkninger er indarbejdet i planen.

Indstilling
Teknik & Miljø indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At forslag til "Serviceniveau for redningsberedskabet i Gentofte, Risikobaseret dimensionering
2014" godkendes.

Tidligere beslutninger
Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________
Bilag
Serviceniveau for redningsberedskabet i Gentofte

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
10 Åbent
Ændring af feriekalender og antal undervisningsdage for eleverne i
folkeskolerne for 2014-15
021061-2013

Resumé
I forbindelse med implementeringen af skolereformen og de nye arbejdstidsregler for lærere skal
det sikres, at de rammer, som den enkelte skole har til organisering af undervisning og arbejdstid,
er fleksible og bedst muligt understøtter både skolernes forskellighed og det fælles skolevæsen i
Gentofte Kommune. Derfor indstiller Børn, Unge og Fritid til Børne- og Skoleudvalget, at antallet af
undervisningsdage (det vil sige skoledage for eleverne) gøres fleksibelt. Det foreslås, at ændringen
sker ved en mulighed for tidligere skolestart, således at den enkelte skolebestyrelse kan placere
elevernes første skoledag efter sommerferien fra mandagen fem uger efter første sommerferiedag
og fordele undervisningen på mindst 200 skoledage. Dog kan første skoledag tidligst placeres d. 1.
august, hvor skoleåret i henhold til loven starter.

Baggrund
I forbindelse med skolereformen øges antallet af undervisningstimer for alle elever. Samtidig giver
de nye arbejdstidsregler muligheder for at fordele lærernes arbejdsdage mere fleksibelt. Nogle af
skolerne har i forbindelse med arbejdet med implementeringen af reformen udtrykt ønske om at
ændre på antallet af undervisningsdage og dermed på den vedtagne feriekalender.
Undervisningen er i dag fordelt på 200 skoledage (undervisningsdage). En ændring af antallet af
undervisningsdage fordrer en ændring af feriekalenderen. Feriekalenderen for 2014/15 er
offentliggjort og ville i givet fald skulle ændres.
Da ønsket om en ændring af antallet af skoledage ikke kommer fra alle skolerne vurderer Børn,
Unge og Fritid, at en ændring af feriekalenderen skal gøres så fleksibel, at den enkelte skoles
ledelse og bestyrelse kan fastlægge en lokal feriekalender med det antal skoledage, som passer
ind i den ønskede organisering af undervisningen efter, skolereformen træder i kraft. Samtidig skal
hensynet til forældrenes planlægning af ferie vægtes højt.
Feriekalenderen for 2014/15 er vedlagt i bilag 1 til orientering.
Børn, Unge og Fritid vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt, at de traditionelle ferier
efterårsferie, juleferie, vinterferie og påskeferie fastlægges som hidtil, men at skoleårets start gøres
fleksibelt for den enkelte skole.
I 2014 kunne skolerne få muligheden for at placere første skoledag fra mandag d. 4. august 2014
og dermed udvide antallet af skoledage med fem. I den nuværende feriekalender er første
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skoledag mandag d. 11. august 2014. For skoler, der ikke ønsker at ændre på antallet af
skoledage i skoleåret 2014/15, placeres første skoledag således d. 11. august 2014.

Vurdering
Ved at øge antallet af undervisningsdage for den enkelte elev kan der i planlægningen opnås en
mulighed for større fordybelse i længere forløb for elever og pædagogiske medarbejdere. Samtidig
bliver den enkelte skoledag en smule kortere, og dette aspekt kan spille ind i arbejdet med den nye
sammenhæng mellem skole og fritid, som de øgede antal undervisningstimer fordrer. En udvidelse
af antallet af undervisningsdage kan også give bedre muligheder for at udnytte den fleksibilitet, de
nye arbejdstidsregler for lærere giver.
Hvis antallet af undervisningsdage udvides med fem dage, reduceres det ugentlige antal
undervisningstimer med mellem en halv time og en hel time.
Trin
Indskoling
Mellemtrin
Udskoling

Timer pr uge ved 200
dage
30
33
35

Ved 205 dage

Ved 210 dage

29,25
32,2
34,1

28,5
31,4
33,3

Ved en ændring af feriekalenderen for 2014/15 skal det understreges, at der kan være familier, der
allerede har planlagt ferie efter den udmeldte kalender.
Børn, Unge og Fritid vurderer, at en ændring af feriekalenderen kan påvirke familiernes tilslutning
til Aktiv Sommer. I dag afholdes Aktiv Sommer i de to første uger og den sidste uge (ugerne 27, 28
og 32) af skolesommerferien. Hvis der gives mulighed for at placere første skoledag mandag d. 4.
august 2014, vil der på nogle skoler være undervisning i uge 32. Dette kan håndteres med enten
en reducering af de uger, hvori der holdes Aktiv Sommer eller en placering på ugerne 28, 29 og
31, hvor flere familier traditionelt holder ferie. Det bør derfor overvejes, om den forventede mindre
tilslutning til Aktiv Sommer opvejes af de fordele, en ændring vil give i forhold til elevernes læring
og kvalitet i hverdagen.
Det er primært i forhold til fleksibel udnyttelse af lærernes arbejdstid og årets planlægning, at en
ændring af antallet af undervisningsdage vil gøre en forskel. Dermed kan den enkelte skole i
planlægningen bedre tilpasse antallet af dage i forhold til den øvrige planlægning. For nogle skoler
vil det optimale antal undervisningsdage være 200, for andre 205 eller flere. Det vil ikke ændre ved
det antal undervisningstimer den enkelte elev modtager, blot på fordelingen af timerne i forhold til
antal dage.

Indstilling
Børn, Unge og Fritid indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At feriekalenderen fremadrettet ændres således, at den enkelte skolebestyrelse kan placere
elevernes første skoledag efter sommerferien fra mandagen 5 uger efter første sommerferiedag og
fordele undervisningen på mellem 200 og 210 skoledage. Dog kan første skoledag tidligst placeres
1. august.
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Tidligere beslutninger
Børne- og Skoleudvalget den 13. januar 2014 kl. 17.00
Anbefales og sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomiudvalget den 20. januar 2014 kl. 17.00
Økonomiudvalget den 20. januar 2014
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd, Pia Nyring, Irene Lütken, Poul V. Jensen og Marie-Louise
Andreassen
Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C+V+A+I) for og 1 stemme (Ø) imod, medens 1 (B)
undlod at stemme.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________
Bilag
Ferieplan for skolerne 2014 15

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
11 Åbent

Valg af 1 repræsentant og personlig stedfortræder til Handicaprådet

043580-2013

Resumé
Der skal udpeges en ny repræsentant og personlig stedfortræder til Handicaprådet i stedet for Kim
Tverskov og Tage Christiansen.
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Baggrund
På Kommunalbestyrelsens konstituerende møde den 2. december 2013 blev der udpeget 10
medlemmer og 10 personlige stedfortrædere til Handicaprådet, herunder Kim Tverskov og Tage
Christiansen der blev udpeget som henholdsvis medlem og personlig suppleant.
Det fremgår imidlertid af retssikkerhedsbekendtgørelsens § 26, stk. 3, at de medlemmer der
udpeges til Handicaprådet af Kommunalbestyrelsen enten skal være medlem af
Kommunalbestyrelsen eller udpeges blandt ansatte i kommunen, ansatte i selvejende institutioner
eller ansatte hos andre private leverandører, som udfører relevante opgaver for kommunen.
Da Kim Tverskov og Tage Christiansen ikke opfylder disse krav skal der udpeges et nyt medlem
og en ny personlig stedfortræder til Handicaprådet i stedet for disse. Den ledigblevne plads
besættes af den valggruppe, B+I+V+Ø, der oprindeligt udpegede det pågældende medlem og den
personlige suppleant.

Indstilling
Det indstilles
Til Kommunalbestyrelsen:
At der udpeges et nyt medlem og en ny personlig stedfortræder til Handicaprådet i stedet for Kim
Tverskov og Tage Christiansen.

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Kommunalbestyrelsen vedtog enstemmigt at udpege JeanneToxværd som nyt
medlem og Marie-Louise Andreassen som ny personlig stedfortræder til Handicaprådet.

Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________

Møde i Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
12 Åbent

Kontanthjælpsreformen

001484-2014
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Resumé
Jeanne Toxværd Guldbrandsen (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på
Kommunalbestyrelsens dagsorden til møde den 27. januar 2014:

"Jeg ønsker svar på følgende spørgsmål:
• Hvor mange borgere i Gentofte Kommune rammes af kontanthjælpsreformen?
• Hvor mange borgere i Gentofte Kommune rammes af gensidig forsørgelse?
• Hvilke tiltag er der foretaget i Gentofte Kommune omkring kontrolforanstaltninger i forbindelse
med gensidig forsørgelse?
• Hvilke økonomiske udgifter er der for Gentofte Kommune i forbindelse med disse mulige
kontrolforanstaltninger?
• Hvilke arbejdsforhold og arbejdsbeskrivelser ligger eventuelt på ansatte der varetager disse
kontrolforanstaltninger?
• Er borgere ramt af gensidig forsørgelse oplyst om mulighed for at søge enkeltydelser?
• Hvor mange borgere i Gentofte Kommune er på kontanthjælp under 30 år?
• Hvor mange borgere i Gentofte Kommune under 30 år er efter 1.januar erklæret
uddannelsesparate?
• Har disse borgere modtaget vurderingsgrundlaget for at være uddannelsesparate?
• Hvor mange borgere i Gentofte Kommune vil som konsekvens af kontanthjælpsreformen
modtage den reducerede ”ungeydelse”?
• Hvor mange borgere på kontanthjælp er visiteret til ”nyttejob”?
• Hvilke ”nyttejob” er der i Gentofte kommune?
• Hvor mange timer forventes det, at man som borger, visiteret til ”nyttejob” befinder sig på
”arbejdspladsen”?
• Hvor mange borgere i Gentofte Kommune modtager kontanthjælp efter ophør af syge-dagpenge?
• Hvor mange borgere i Gentofte Kommune på syge-dagpenge arbejdsprøves, til trods for
lægeerklæringer der taler mod arbejdsprøvning?
• Jeg vil ligeledes gerne oplyses begrundelsen for at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholder
deres første møde d.19.februar – 1½ måned efter kontanthjælpsreformen er trådt i kraft?
• Endvidere vil jeg gerne have referater fra de drøftelser der har været i den tidligere
kommunalbestyrelse omkring indfasning af kontanthjælpsreformen?"

Beslutninger
Kommunalbestyrelsen den 27. januar 2014
Forelæggelse af: Jeanne Toxværd Guldbrandsen
Indlæg af: Søren B. Heisel, Poul V. Jensen og Borgmesteren
Vedtagelse: Drøftet.
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Beslutningsstatus: Behandlet, indstillet til: Ingen videre behandling
__________________________

Side 25 af 25

