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Side 3

1 (Åben) Forslag til Gentofte-Plan 2017
 
Sags ID: EMN-2016-01432

Resumé
Administrationens forslag til Gentofte-Plan 2017 forelægges med henblik på oversendelse til 1. 
behandling i Kommunalbestyrelsen. Forslag til Kommuneplan 2017 er oversendt fra 
Byplanudvalget den 11. august 2016 med henblik på, at forslaget kan indgå i forslag til Gentofte-
Plan 2017.

Baggrund
Gentofte-Plan er Gentofte Kommunes strategiske styringsværktøj og er formelt en samling af 
Budget og Kommuneplan. Formålet med Gentofte-Plan er at angive retningen for kommunens 
samlede udvikling og at fastlægge og prioritere de økonomiske rammer.

Kommuneplan 2017 udarbejdes udelukkende som en digital plan og gøres derved tilgængelig på 
forskellige medier. Derfor er indholdet – både tekst, kort og illustrationer – gjort mere egnet til 
skærmvisning og –læsning. Forslaget til den digitale Kommuneplan 2017 kan læses ved at følge 
vejledning og link i fremsendelsesmailen. Bilag med udkast til ændringer i kommuneplanens 
generelle rammer for lokalplanlægning er vedlagt dagsordenspunktet. Efter vedtagelse ved 2. 
behandlingen af Gentofte-Plan 2017 skal forslaget til Kommuneplan 2017 udsendes til offentlig 
høring i 8 uger. Kommuneplan 2017 vil dermed kunne blive endeligt vedtaget før sommerferien 
2017.

Udgangspunktet for udarbejdelse af de økonomiske rammer er budget 2016, som er pris- og 
lønfremskrevet til 2017-priser. Endvidere er forslaget korrigeret med konsekvenserne af tidligere 
beslutninger i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, lov- og opgaveændringer, demografiske 
ændringer og tekniske korrektioner. 
De væsentligste korrektioner er beskrevet i vedlagte notat om budgetforslaget.

De stående udvalg har på deres møder i august behandlet målene for bevillingsområderne, jf. 
nedenstående. Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget har desuden behandlet sammenlægning af 
målområderne Kultur, Unge og Fritid til et samlet målområde med fælles mål, jf. nedenstående. 
Ændringer af mål og målområde er indarbejdet i forslaget til Gentofte-Plan 2017.

Forslag til Gentofte-Plan 2017 består af:
1. Notat med overblik (vedlagt)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2017 indeholdende forslag til Kommuneplan 2017 (digital), beskrivelse 
af mål og økonomi for alle områder, generelle forudsætninger herunder planforudsætninger, 
beskrivelse af tværgående politikker samt forslag til investeringsoversigt (vedlagt)
3. Budgetrapport for drift og finansielle poster samt takstoversigt (vedlagt)

Der er 2. behandling af forslag til Gentofte-Plan 2017 i Økonomiudvalget den 3. oktober og i 
Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016.

Indstilling
Det indstilles

Til Økonomiudvalget:
1. At forslag til Gentofte-Plan 2017 inkl. planforudsætninger og forslag til Kommuneplan 2017 
drøftes og oversendes til 1. behandling i Kommunalbestyrelsen.
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Til Kommunalbestyrelsen:
2. At Økonomiudvalgets forslag til Gentofte-Plan 2017 inkl. planforudsætninger og forslag til 
Kommuneplan 2017 drøftes og oversendes til 2. behandling i Økonomiudvalget.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dato: 08-08-2016
Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:
1. At Beskæftigelsesministeriets udmeldte beskæftigelsespolitiske mål for 2017 udgør de fire første mål for 
målområdet ’Arbejdsmarked og overførselsindkomster’ i Gentofte-Plan 2017.
2. At 5. mål justeres, så det kommer til at lyde: ”I samarbejde med virksomheder, borgere og andre 
erhvervsaktører vil vi udvikle konkrete indsatser, der skal implementere erhvervspolitikken”.
3. At de nye og justerede mål indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges for 
Økonomiudvalget den 6. september 2016.
Beslutninger:
Pkt. 1-3: Vedtaget.

Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Dato: 09-08-2016
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Teknik- og Miljøudvalget:
1. At de uændrede mål indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges for Økonomiudvalget 
den 6. september 2016
Beslutninger:
Vedtaget med enkelte redaktionelle tilpasninger i teksten.

Udvalg: Socialudvalget Dato: 10-08-2016
Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Socialudvalget:
1. At det justerede 4. mål for målområdet ’ Forebyggelse, rehabilitering og pleje’ indarbejdes i forslag til 
Gentofte-Plan 2017, mens de øvrige mål på målområdet fastholdes som i 2016.
2. At den justerede vision for målområdet ’Forebyggelse, rehabilitering og pleje’ indarbejdes i forslag til 
Gentofte-Plan 2017.
3. At målene på målområdet ’Borgere med handicap, sindslidende og socialt udsatte’ fastholdes som i 2016.
4. At de justerede mål og den justerede vision indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2017, som forelægges 
for Økonomiudvalget den 6. september 2016.
Beslutninger:
Pkt. 1-4: Vedtaget.

Udvalg: Byplanudvalget Dato: 11-08-2016
Indstilling
Plan og Byg indstiller
Til Byplanudvalget
At drøfte og beslutte om forslag til Kommuneplan 2017 og planforudsætninger kan anbefales oversendt til 
Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse som en del af Gentofte-Plan 2017.
Beslutninger:
Vedtaget at anbefale forslaget oversendt til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen som en del af 
Gentofte-Plan 2017. Poul V. Jensen (Nye Borgerlige) tog forbehold.

Udvalg: Børne- og Skoleudvalget Dato: 15-08-2016
Indstilling
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Børn og Skole indstiller
Til Børne- og Skoleudvalget:
At de justerede mål og den ændrede Børne- og Ungepolitik indarbejdes i forslag til Gentofte-Plan 2017, som 
forelægges for Økonomiudvalget den 6. september 2016.
Beslutninger:
Vedtaget med bemærkning om, at der skal indarbejdes formulering om kunst, kultur og digital dannelse.
Poul V Jensen (Nye Borgerlige) stemte imod med begrundelsen, at processen ikke giver mulighed for 
tilstrækkelig drøftelse. Jeanne Toxværd (Ø) tog forbehold.

Udvalg: Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget Dato: 16-08-2016
Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget:
1. At drøfte og godkende den fremlagte fælles vision og politiske mål for Kultur, Unge og Fritid, samt 
afsnittet om Idræts- og Bevægelsespolitikken og En Ung Politik.
2. At godkende, at Kultur, Unge og Fritid lægges sammen i ét samlet målområde bestående af de tre 
bevillingsområder: Kultur, Unge og Fritid
Beslutninger:
Pkt. 1, Godkendt.
Pkt. 2, Godkendt.

Tidligere beslutninger:
.

Bilag
1. Overbliksnotat med bilag (1296753 - EMN-2016-01432)
2. Forslag til Gentofte-Plan 2017 1. behandling (1296750 - EMN-2016-01432)
3. Talhæfte til dagsorden ØU (1296984 - EMN-2016-01432)
4. Udkast til ændringer i kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægning (1296826 - 
EMN-2016-01432)

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

Tidligere beslutninger:
.

Bilag

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


