GENTOFTE KOMMUNE

Referat af
møde i
Kommunalbestyrelsen
Mødetidspunkt 30-01-2017 18:00
Mødeafholdelse Rådssalen

Protokollen blev læst
og mødet hævet kl.:

20.05

Tilstede: Hans Toft, Søren B. Heisel, Pia Nyring, Marianne Zangenberg,
Karen Riis Kjølbye, Michael Fenger, Bente Frimodt-Møller,
Jesper Kamp Nielsen, Ulrik Borch, Ann-Kathrine Karoff, Christian Buje
Tingleff, Irene Lütken, Anne Hjorth, Mogens Vad, Louise Husted Feilberg
(deltog i pkt. 1-12 i drøftelser, men ikke afstemningen under pkt. 13 samt i pkt.
15-16), Poul V. Jensen, Jeanne Toxværd og Per Bruun Andersen
(stedfortræder for Lisbeth Winther)

Fraværende: Lisbeth Winther og Marie-Louise Andreassen

Indholdsfortegnelse
Kommunalbestyrelsen
30-01-2017 18:00
1 (Åben) Meddelelser fra formanden ..................................................................................3
2 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af kystsikring langs Kystvejen......................................3
3 (Åben) Anlægsbevilling til Det Mobile Ungekontor ..............................................................4
4 (Åben) Jægersborg Bibliotek - fra udvidelse til ny-indretning ................................................5
5 (Åben) Almene boliger – Lejerbo Gentofte – Godkendelse af kommunal garanti for
renoveringsprojekt i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen ........................................................7
6 (Åben) HIK - omlægning af lån i ejendommen beliggende Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup ..........8
7 (Åben) Takster 2017 - Nordvand......................................................................................9
8 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte - for børn fra 0 6 år ............................................................................................................................11
9 (Åben) Orientering om udpegning af medlem til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet
behandling ..................................................................................................................12
10 (Åben) Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet .....................................................13
11 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalg vedr. Boligsocial indsats ...13
12 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget vedr. Digitalisering ........15
13 (Åben) Leje af bygninger i Charlottenlund Slotshave .......................................................16
14 (Åben) Manglende svar på spørgsmål omkring budget og budgetændringer for byggeriet på Bank
Mikkelsens Vej .............................................................................................................18
15 (Åben) Fjernvarme på "stand by" ................................................................................19
16 (Åben) Nøgletal for skoleområdet ................................................................................20

Side 2

1 (Åben) Meddelelser fra formanden
Sags ID: EMN-2017-00195

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
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.

Bilag

2 (Åben) Anlægsbevilling til renovering af kystsikring langs Kystvejen
Sags ID: EMN-2016-06828
Resumé
Som led i den løbende renovering af kystsikringsanlægget langs Kystvejen på
strækningen mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark søges anlægsbevilling
på 3 mio. kr. til videreførelse af en partiel renovering af kystsikringsanlægget.
Baggrund
I 2007 blev der udarbejdet en særeftersynsrapport for kystsikringen langs Kystvejen, som
konstaterede, at kystsikringen er i en sådan forfatning, at en gennemgribende renovering
er påkrævet. I 2009 blev det vurderet, at renoveringen af kystsikringsanlægget bør udføres
ved en partiel renoveringsstrategi, hvor der hvert andet år frem til 2038 udføres
nødvendige istandsættelsesarbejder på kystsikringsanlægget.
I 2017 planlægges det at videreføre renoveringen af kystsikringsanlægget på strækningen
mellem Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark. På strækningen er der behov for
istandsættelse af dele af granitstenglaciset, herunder omfattende genplacering af
granitsten, udbedringer af mørtelfuger samt reparationer af dilatationsfuger og partielle
dele af granitstenvæggen mod Kystvejen. Der er endvidere behov for betonreparationer af
nedbrudte og utætte spalter mellem betonvægelementerne der som spunsvæg afgrænser
kystsikringen mod Øresund. Yderligere kan det være nødvendigt at foretage et delvist
supplement af den foranliggende stenkastning.
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En løbende istandsættelse af beskadigelser på kystsikringen er nødvendig for at sikre
kystsikringsanlæggets varige funktion og vil på længere sigt sikre et højere tilstandsniveau
af kystsikringsanlægget.
Anlægsbevilling til renovering af kystsikringen langs Kystvejen finansieres fra puljen til
renovering af kystsikring langs Øresund.
I forbindelse med løsning af opgaven vil en andel af løn- og driftsudgifterne hertil dækkes
af denne anlægsbevilling.
Der vedlægges skema 1.
Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anlægsbevilges 3 mio. kr. til renovering af kystsikringen langs Kystvejen mellem
Charlottenlund Søbad og Bellevue Strandpark, med finansiel dækning over det på
investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb i 2017 til renovering af kystsikring langs
Øresund.
Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-01-2017

Økonomiudvalget den 23. januar 2017
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og Ø) for og 1 stemme (D) imod. Poul V.
Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige ønsker beslutningen udsat til der
fremlægges en samlet projektplan med en samlet opgørelse over udgifter til kystsikring”.
Bilag
1. Skema 1 renovering af kystsikring langs Øresund (1487354 - EMN-2016-06828)

3 (Åben) Anlægsbevilling til Det Mobile Ungekontor
Sags ID: EMN-2016-06842
Resumé
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Der søges om frigivelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. til etablering af et mobilt ungekontor.

Baggrund
Der er i 2017 afsat 1 mio. kr. på anlæg til et mobilt ungekontor, der kan flyttes rundt blandt unges
mødesteder i kommunen.
På basis af arbejdet i en nedsat arbejdsgruppe med repræsentanter blandt unge samt fra
Ungdomsskolen, FOS, Ungecenter, Borgerservice, UU Nord, Sundhedsplejen og fra skoleområdet
under projektledelse af Ungekultur, er valgt en bil. Bilens funktioner og indretning er planlagt, og en
plan for bilens aktiviteter i foråret 2017 er fastlagt.
Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling på 1 mio. kr. Bilag 1 indeholder en oversigt,
hvoraf det fremgår, hvordan bevillingen anvendes.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid, Børn og Skole indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At der anlægsbevilges 1 mio. kr. til det mobile ungekontor med finansiering over det i budget 2017
afsatte rådighedsbeløb til mobilt ungekontor.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-01-2017

Økonomiudvalget den 23. januar 2017
Notat af 23. januar 2017 blev omdelt. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og Ø) for og 1 stemme (D) imod. Poul V.
Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige ønsker i stedet beløbet afsat til målrettet
forebyggelse af alkohol- og stofmisbrug blandt unge”.

Bilag
1. Skema 1 - Det Mobile Ungekontor (1486571 - EMN-2016-06842)
2. Notat af 23. januar 2017 (1541471 - EMN-2016-06842)

4 (Åben) Jægersborg Bibliotek - fra udvidelse til ny-indretning
Sags ID: EMN-2016-06777
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Resumé
Gentofte Bibliotekerne fremlægger forslag om ny-indretning af Jægersborg Bibliotek i stedet for
den i budgetforlig 2015-2016 vedtagne udvidelse af Jægersborg Bibliotek. Sagen fremlægges til
Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling.

Baggrund
I forbindelse med budgetforlig 2015-2016 blev det besluttet at udvide mulighederne for aktiviteter
for borgerne i lokalområdet ved Jægersborg Bibliotek. Der blev på budget 2016 afsat 0,9 mio. kr. i
anlægsbevilling til at udvide Jægersborg Bibliotek med et aktivitetsrum.
På Kultur-, Unge- og Fritidsudvalgets møde den 16. august 2016 præsenterede arbejdsgruppen fra
Jægersborg Biblioteks Venner deres forlag om en tilbygning til biblioteket. Forslaget var markant
dyrere end deres oprindelige forslag. I budgetforlig 2017 er der ikke afsat yderligere midler til en
udvidelse af Jægersborg Bibliotek.
Forslag om ny-indretning af Jægersborg Bibliotek
Jægersborg Biblioteks Venners har i samarbejde med Gentofte Bibliotekerne udarbejdet et
revideret forslag til, hvordan intentionen med at udvide mulighederne for aktiviteter for borgerne i
lokalområdet ved Jægersborg Bibliotek kan opnås. I løbet af december måned er forslaget til nyindretning blevet præsenteret for bibliotekets brugere, og forslaget er modtaget med stor
opbakning, engagement og mange idéer til, hvordan der kan skabes nye samlende aktiviteter.
Principperne bag forslaget har været at udnytte pladsen i biblioteket bedre og skabe mulighed for,
at der kan ske flere ting på samme tid i biblioteket. Og at borgerne kan udnytte faciliteterne til
udstillinger, arrangementer og andre aktiviteter.
De væsentligste forandringer bliver: Børnebiblioteksrummet konverteres til et multirum, hvor der
både er mulighed for aktiviteter og fordybelse. Hovedrummet modernisere, så at alle
brugergrupper tilgodeses. Et indbydende loungeområde designes med mobil møblering i det
nuværende meget pladskrævende skrankeområde. Der indrettes en børnezone, som tilgodeser
børn og familiers behov for ophold, fordybelse og leg. Der indrettes et nyt PC-område. Og
gårdrummet gennemgår en lettere renovering
Det reviderede forslag kan realiseres inden for den afsatte budgetramme på 0,9 mio. kr.

Indstilling
Kultur, Unge og Fritid indstiller
Til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen:
1. At anlægsbevillingen anvendes til ny-indretning af Jægersborg Bibliotek i stedet for en udvidelse
af Jægersborg Bibliotek.
2. At anlægsbevillingen på 0,9 mio. kr. frigives.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-01-2017

Økonomiudvalget den 23. januar 2017
Pkt. 1-2: Skema 1 blev omdelt. Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
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Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.
Bilag
1. Jægersborg Bibliotek_Ideoplæg (1481475 - EMN-2016-06777)
2. Skema 1 (1541492 - EMN-2016-06777)

5 (Åben) Almene boliger – Lejerbo Gentofte – Godkendelse af kommunal garanti for
renoveringsprojekt i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen
Sags ID: EMN-2015-12627
Resumé
Kommunalbestyrelsen har godkendt et renoveringsprojekt i Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen.
Det blev samtidig godkendt, at Gentofte Kommune skulle stille sædvanlig garanti for renoveringen,
og garantien er nu endelig opgjort til 21,137 mio. kr.

Baggrund
Lejerbo Gentofte, afd. Tværbommen, har i alt 27 boliger, der er blevet renoveret med støtte fra
Landsbyggefonden og Gentofte Kommune.
Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni 2015, pkt. 15, enstemmigt skema B, hvor
Kommunalbestyrelsen gav tilsagn om at stille kommunal garanti for den del af det støttede
realkreditlån, der på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 % af
ejendommens værdi.
Gentofte Kommune har fra Nykredit A/S modtaget anmodning om at underskrive kommunal
garanti, der er endeligt opgjort til 21,137 mio. kr. Der skal stilles garanti for 94,18 % af det optagne
støttede realkreditlån på 22,444 mio. kr. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme, da
der efter lånebekendtgørelsens regler er automatisk låneadgang.
Landsbyggefonden stiller 50 % regaranti for den af Gentofte Kommune stillede kommunale garanti
på 21,137 mio. kr.

Indstilling
JURA indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Kommune stiller kommunal garanti på ovennævnte vilkår.
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Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-01-2017

Økonomiudvalget den 23. januar 2017
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.
Bilag

6 (Åben) HIK - omlægning af lån i ejendommen beliggende Hartmannsvej 37, 2900
Hellerup
Sags ID: EMN-2016-05854
Resumé
Gentofte Kommune har modtaget en anmodning fra HIK, der ønsker at foretage en omlægning af
lån i ejendommen beliggende Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup.
Det indstilles, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender låneomlægningen.

Baggrund
HIK ejer ejendommen beliggende Hartmannsvej 37, 2900 Hellerup. Ejendommens samlede
grundareal er på 13.103 m2, og den offentlige ejendomsværdi er på 90 mio. kr.
Gentofte Kommune skal godkende pantsætning af ejendommen.
HIK har henvendt sig til Gentofte Kommune for at få godkendt omlægning af lån i ejendommen.
HIK ønsker at optage et lån på 6.824.000 kr. med en kursværdi på 6.658.177 kr. med henblik på
indfrielse af to lån med en samlet restgæld på 6.629.951 kr. Stigningen i restgælden skyldes
kurstab samt omkostninger ved låneomlægningen.
Det nye lån har en løbetid på 20 år og en rente- og bidragssats på i alt 2,81 % p.a. De to lån, der
ønskes indfriet, har en gennemsnitlig restløbetid på 22,7 år, og rente- og bidragssatser på de to lån
er på henholdsvis 4,50 % p.a. og 5,29 % p.a.
På grund af nedsættelse af løbetiden med ca. 3 år, det lave renteniveau og den deraf årlige
besparelse før skat på ca. 90.000 kr. på den årlige ydelse, vurderes låneomlægningen som
hensigtsmæssig.

Side 8

Indstilling
JURA og Økonomi indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At godkende den ovennævnte låneomlægning i ejendommen beliggende Hartmannsvej 37, 2900
Hellerup.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-01-2017

Økonomiudvalget den 23. januar 2017
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Enstemmigt vedtaget.
Bilag

7 (Åben) Takster 2017 - Nordvand
Sags ID: EMN-2017-00212
Resumé
Takster for levering af vand og afledning af spildevand i Gentofte Kommune for 2017 på hhv. 22,85
kr./m3 og 39,05 kr./m3, i alt kr. 61,90 kr./m3, indstilles til Økonomiudvalgets og
Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Baggrund
Forsyningssekretariatet har den 15. december 2016 udmeldt de økonomiske rammer for Gentofte
Vand A/S og Gentofte Spildevand A/S for 2017. Herudover har Gentofte Spildevand A/S ansøgt
om et tillæg til den økonomiske ramme for 2017 til dækning af tilbagebetaling af tilslutningsbidrag
til borgere, der etablerer løsninger til lokal håndtering af regnvand (LAR-projekter).
Selskaberne har på den baggrund fastsat taksterne for 2017, der blev godkendt af selskabernes
bestyrelse den 23. december 2016. Der er vedlagt et takstblad med angivelse af de samlede
takster og gebyrer.
Taksten for vand og spildevand er samlet på 61,90 kr./m3 for 2017.
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Taksten for vand og spildevand i perioden 2009-2017 har været følgende (kr./m3):
2009
65,50

2010
65,50

2011
47,28

2012
46,70

2013
50,20

2014
50,60

2015
43,80

2016
56,65

2017
61,90

Stigningen i taksten i forhold til sidste år skyldes navnlig en øget tilbagebetaling af
tilslutningsbidrag til borgerne samt betaling et mindre vejafvandingsbidrag fra Gentofte Kommune
til Gentofte Spildevand.
Reglerne for fastsættelse af forbrugstakst ud fra det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft er,
at prisloftet ikke må overskrides. Ved takstfastsættelsen for levering af vand og afledning af
spildevand i Gentofte Kommune for 2017 er det fulde prisloft udnyttet. Den fulde udnyttelse er lagt
til grund, da selskaberne forventer et investeringsniveau i 2017, der er højere end hvad der i
prisloftet, er allokeret til investeringer. Selskaberne skal derfor samtidig optage lån til dækning af
forskellen.
Taksterne er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, så investeringerne i
henhold til de godkendte vandforsynings- og spildevandsplaner kan gennemføres.

Indstilling
Teknik og Miljø indstiller
Til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Vand og Gentofte Spildevands takster for 2017 godkendes.

Tidligere beslutninger:
Udvalg: Økonomiudvalget

Dato: 23-01-2017

Økonomiudvalget den 23. januar 2017
Anbefales til Kommunalbestyrelsen.
Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Poul V. Jensen
Vedtagelse: Vedtaget med 17 stemmer (C, A, V og Ø) for og 1 stemme (D) imod.
Poul V. Jensen (D) stemte imod, idet: ”Nye Borgerlige kan ikke medvirke til stigning i
vandtaksten fra 56,65 til kr. 61,90 kr./m3, da flere projekter, der er indeholdt i vandtaksten
efter Nye Borgerliges opfattelse, bør afholdes indenfor kommunens budget til
vejvedligeholdelse m.v.”

Bilag
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1. Takstblad 2017 (1514965 - EMN-2017-00212)

8 (Åben) Udpegning af medlem til opgaveudvalg for Forældresamarbejde i Gentofte
- for børn fra 0 - 6 år
Sags ID: EMN-2016-03550
Resumé
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 28. november 2016, punkt 14, medlemmerne til
opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn fra 0 – 6 år, bortset fra et medlem,
der skulle udpeges af valggruppe D.

Baggrund
Det medlem, der skulle udpeges af valggruppe D, var et medlem med kompetencen ”medlem af
bestyrelsen i kommunal institution”.
Valggruppe D har den 12. december 2016 oplyst, at man indstiller Karina Weicher, der er medlem
af bestyrelsen i en kommunal institution.
Det fremgår af mailen, at valggruppen antager, at man alene kan udpege et af de medlemmer der
fremgår af listen over interesserede borgere.
Det bemærkes hertil, at en valggruppe altid kan vælge en person, der ikke står på listen, så længe
vedkommende opfylder kravene til kompetencer defineret i kommissoriet, se også teksten i
behandlingspunktet vedrørende udpegelsen.
Eftersom valggruppen indstiller Karina Weicher, er denne dermed udpeget.

Indstilling
Det indstilles
Til Kommunalbestyrelsen:
At udpegningen af Karina Weicher til opgaveudvalget for Forældresamarbejde i Gentofte – for børn
fra 0 – 6 år tages til efterretning.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Taget til efterretning
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Bilag

9 (Åben) Orientering om udpegning af medlem til opgaveudvalget Sundhed i
Gentofte – Borgerrettet behandling
Sags ID: EMN-2017-00317
Resumé
Kommunalbestyrelsen orienteres om navnet på nyt medlem udpeget af valggruppen CAVB og
Lisbet Winther (Uden for Parti) til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling.

Baggrund
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit møde den 31. oktober 2016 – dagsordenens pkt. 10 –
medlemmer til opgaveudvalget Sundhed i Gentofte – Borgerrettet behandling. Efterfølgende
ønskede et medlem at udtræde af 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. Det er i
dette tilfælde valggruppen CAVB og Lisbet Winther (Uden for Parti). Pladsen skal besættes med
en person, med samme kompetence.
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 12. december, at valgruppen CAVB og Lisbeth
Winther (Uden for Parti) oplyser navnet på nyt medlem af opgaveudvalget Sundhed i Gentofte –
Borgerettet behandling til kommunaldirektøren senest fredag den 16. december 2016.
Kommunalbestyrelsen orienteres om, at Kjeld Storm er udpeget.

Indstilling
Social & Sundhed indstiller
Til Kommunalbestyrelsen:
At orienteringen tages til efterretning.
Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Taget til efterretning.
Bilag
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10 (Åben) Udpegning af nyt medlem til Bevillingsnævnet
Sags ID: EMN-2017-00196
Resumé
Kommunalbestyrelsen udpegede på sit konstituerende møde i Kommunalbestyrelsen den 2.
december 2013, dagsordenspunkt 11, Iben Holm som medlem af Bevillingsnævnet.

Baggrund
Iben Holm ønsker nu af arbejdsmæssige årsager at udtræde af Bevillingsnævnet.
Når et medlem udtræder af Bevillingsnævnet, finder styrelseslovens § 28, stk. 1, anvendelse. Det
betyder, at den valggruppe, der har udpeget den pågældende, skal udpege et nyt medlem. Den
valggruppe, der udpegede Iben Holm, var VBØI (nu VBØD).
Valggruppen skal udpege et medlem til at træde i stedet for Iben Holm.

Indstilling
Jura indstiller
Til Kommunalbestyrelsen:
At VBØI (nu VBØD) udpeger et nyt medlem til Bevillingsnævnet.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Vedtagelse: Valggruppe VBØD udpeger Joan Jørgensen, som medlem af
Bevillingsnævnet.

Bilag

11 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalg vedr.
Boligsocial indsats
Sags ID: EMN-2017-00256
Resumé
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Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at nedsætte et opgaveudvalg
vedrørende boligsocial indsats.
Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af
kommissoriet for opgaveudvalget vedr. Boligsocial indsats.

Baggrund
Med henblik på at udarbejde udkast til kommissorium, der skal forelægges for de relevante
stående udvalg/Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen
udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet, og
herunder koordinere med formandskaberne i de stående udvalg, hvis ressortområder, emnet for
opgaveudvalget vedrører.
Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. §24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode finder
anvendelse.

Indstilling
Borgmesteren indstiller
Til Kommunalbestyrelsen:
At der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet
for opgaveudvalget vedr. Boligsocial indsats.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Jeanne Toxværd og Poul V. Jensen
Vedtagelse:
Valggruppen CAVB udpegede følgende til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for
opgaveudvalg vedr. Boligsocial indsats:
Anne Hjorth
Bente Frimodt-Møller
Bilag
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12 (Åben) Udarbejdelse af udkast til kommissorium for opgaveudvalget vedr.
Digitalisering
Sags ID: EMN-2017-00257
Resumé
Med vedtagelsen af Gentofte-Plan 2017 blev det besluttet at nedsætte et opgaveudvalg
vedrørende Digitalisering.
Det indstilles, at der udpeges to medlemmer af Kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af
kommissoriet for opgaveudvalget vedr. Digitalisering.

Baggrund
Med henblik på at udarbejde udkast til kommissorium, der skal forelægges for de relevante
stående udvalg/Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, foreslås det, at Kommunalbestyrelsen
udpeger to kommunalbestyrelsesmedlemmer til at indgå i forberedelsen af kommissoriet og
herunder koordinere med formandskaberne i de stående udvalg, hvis ressortområder, emnet for
opgaveudvalget vedrører.
Styrelseslovens §25, stk. 1, jf. §24, stk. 3 om forholdstalsvalg efter den d´Hondtske metode finder
anvendelse.

Indstilling
Borgmesteren indstiller
Til Kommunalbestyrelsen:
At der udpeges to medlemmer af kommunalbestyrelsen til at indgå i forberedelsen af kommissoriet
for opgaveudvalget vedr. Digitalisering.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Poul V. Jensen og Jeanne Toxværd
Vedtagelse:
Valggruppen CAVB udpegede følgende til at indgå i forberedelsen af kommissoriet for
opgaveudvalg vedr. Digitalisering:
Michael Fenger
Marie-Louise Andreassen
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Bilag

13 (Åben) Leje af bygninger i Charlottenlund Slotshave
Sags ID: EMN-2017-00679
Resumé
Slots- og Kulturstyrelsen har ved brev af 20. januar 2017 meddelt, at Gentofte Kommune ikke –
som vi har anmodet om – kan leje alene Bilharziosebygningen, men at Gentofte Kommune
derimod kun kan tilbydes at leje alle bygninger i Charlottenlund Slotshave samlet, hvilket vil sige
både Charlottenlund Slot og yderligere 7 bygninger med henblik på boligplacering af flygtninge.
Det indstilles, at Gentofte Kommune afslår statens tilbud.

Baggrund
Udlændingestyrelsen har i 2016 visiteret 137 flygtninge til Gentofte Kommune og styrelsen har
meddelt, at Gentofte Kommune skal modtage 201 flygtninge i 2017.
Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. februar 2016, punkt 12, en samlet plan for boligplacering
bredt i kommunen af flygtninge i 2016 og 2017, herunder at der boligplaceres 50 flygtninge i
Bilharziosebygningen.
Gentofte Kommune har siden årsskiftet 2015/2016 og senest på møde den 2. december 2016 bedt
Slots- og Kulturstyrelsen samt Kulturministeren og Integrationsministeren om tilsagn om leje af
Bilharziosebygningen og om konkrete svar på de anmodninger, herunder vedr. optioner på øvrige
bygninger i Charlottenlund Slotshave, som kommunen har fremsat.
Gentofte Kommune modtog ikke konkrete svar fra ministre og fra styrelsen og rykkede derfor
Kulturministeren og Integrationsministeren herfor ved brev af 18. januar 2016.
Slots- og Kulturstyrelsen meddelte ved brev af 20. januar 2017, at Gentofte Kommune ikke – som
vi har anmodet om – kan leje alene Bilharziosebygningen, men at Gentofte Kommune derimod kun
kan tilbydes at leje alle bygninger i Charlottenlund Slotshave samlet, hvilket vil sige både
Charlottenlund Slot og yderligere 7 bygninger med henblik på boligplacering af flygtninge. Efter
styrelsens eget udbud vil leje mv. beløbe sig til ca. 6 mio.kr. Brev fra Slots- og Kulturstyrelsen af
20. januar 2017 vedlægges.
I brevet af 20. januar 2017 fra Slots- og Kulturstyrelsen får Gentofte Kommune en frist på 5
hverdage til at svare på styrelsens forespørgsel. I brev af 23. januar fra borgmester Hans Toft til
Kulturministeren og Integrationsministeren anføres, at fristen er urimelig kort, og Slots- og
Kulturstyrelsen forlængede herefter fristen for svar til den 31. januar.
I brev af 23. januar fra borgmester Hans Toft til Kulturministeren og Integrationsministeren fremgår,
at kommunens indstilling om, at flygtninge skal placeres bredt i kommunen betyder, at ”jeg vil
indstille til Kommunalbestyrelsen, at Gentofte Kommune skal afslå statens tilbud om samlet leje af
Charlottenlund Slot og de yderligere 7 bygninger i Slotshaven til at boligplacere flygtninge, som
regeringen har pålagt os at modtage”
Som konsekvens heraf har borgmesteren i stedet anmodet Kulturministeren om at leje
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naboarealet, beliggende lige vest for Bilharziosebygningen, til opsætning af en pavillonbygning af
tilsvarende størrelse til midlertidig boligplacering af de 50 flygtninge, som dermed kan
boligplaceres på samme måde, som det var planlagt i Bilharziosebygningen.

Indstilling
Borgmesteren indstiller
Til Kommunalbestyrelsen:
At Gentofte Kommune afslår statens tilbud om samlet leje af Charlottenlund Slot og de yderligere 7
bygninger i Slotshaven til at boligplacere flygtninge.

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Borgmesteren
Indlæg af: Mogens Vad, Irene Lütken, Poul V. Jensen, Jeanne Toxværd, Louise Husted
Feilberg og Søren B. Heisel
Vedtagelse:
Enhedslisten ønskede følgende forslag til afstemning:
1. Kommunalbestyrelsen kontakter i morgen Slots- og Kulturstyrelsen med henblik på
forhandlinger om at leje samtlige bygninger i Slotsparken.
Nedstemt med 16 stemmer (C, A, V og D) imod, og 1 stemme (Ø) for.
2. Kommunalbestyrelsen indleder drøftelser med borgere og kulturinitiativer omkring leje,
udvikling og anvendelse af bygninger i slotsparken.
Nedstemt med 15 stemmer (C, A og V) imod, og 2 stemmer (Ø og D) for. C, A, V stemte
imod med henvisning til afstemningen under pkt. 1 samt at forhandlinger om leje skal føres
med udlejer (Slots- og Kulturstyrelsen).
Herefter vedtog Kommunalbestyrelsen med 15 stemmer (C, A og V) for og 1 stemme (Ø)
imod, medens 1 (D) undlod at stemme, indstillingen om, at Gentofte Kommune afslår
statens tilbud om samlet leje af Charlottenlund Slot og de yderligere 7 bygninger i
Slotshaven til at boligplacere flygtninge.
Jeanne Toxværd (Ø) stemte imod, idet: ”Det har aldrig været meningen at de 7 bygninger i
Charlottenlund Slotshave skulle anvendes til at boligplacere flygtninge. Ligeledes mener
Enhedslisten, at man bør tage mod tilbuddet fra Slots- og Kulturstyrelsen om samlet leje af
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bygningerne for dermed, i samarbejde med borgere og kulturinitiativer, udvikle
anvendelsen af bygningerne til gavn for Gentoftes borgere og hele regionen.”
Med 15 stemmer (C, A og V) for og 2 stemmer (Ø og D) imod noterede
Kommunalbestyrelsen sig, at Byplanudvalget på sit førstkommende møde den 9. februar
2017 behandler borgmesterens forslag om, at anvendelsesbestemmelsen for de
eksisterende bygninger i lokalplanforslaget for Charlottenlund Slotshave ændres til
boligformål med henblik på at bygningerne kan indrettes til ungdoms- og/eller
kollegieboliger.
Bilag
1. Brev af 20. januar 2017 fra Slots- og Kulturstyrelsen (1542669 - EMN-2017-00679)
2. Brev til Kulturminister 23. januar 2017 (1543360 - EMN-2017-00679)
3. Charlottenlund Skov vest for akvariet (1543361 - EMN-2017-00679)

14 (Åben) Manglende svar på spørgsmål omkring budget og budgetændringer for
byggeriet på Bank Mikkelsens Vej
Sags ID: EMN-2017-00492
Resumé
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens
dagsorden til møde den 30. januar 2017:
”Manglende svar på spørgsmål omkring Budget og budgetændringer for byggeriet på Bank
Mikkelsens Vej.
Begrundelse:
Enhedslisten har umiddelbart efter Kommunalbestyrelsesmødet december 2016 bedt om at få
tilsendt overblik af budget og budget ændringer omkring Bank Mikkelsens Vej (BMV) med
sagsfremstillinger og beslutningsreferater. Samt hvornår bevillingerne i budgetårene 2012 til d.d. er
udmøntet + eventuelle regnskaber, sagsfremstillinger og beslutningsreferater. Såfremt der har
været genbevillinger anmodede jeg ligeledes om at få tilsendt
sagsfremstillinger/beslutningsreferater.
Jeg vil gerne oplyses hvornår jeg kan forvente svar og dokumentation på disse spørgsmål, hvilket
jeg har forespurgt forvaltningen om medio januar uden at have modtaget svar.”

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
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Forelæggelse af: Jeanne Toxværd
Vedtagelse: Drøftet.

Bilag

15 (Åben) Fjernvarme på "stand by"
Sags ID: EMN-2017-00490
Resumé
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt medtages på Kommunalbestyrelsens
dagsorden til møde den 30. januar 2017:
”Fjernvarme udbygningen på ”stand by”
Som bilag til behandling af punktet vil jeg gerne have:
• Dokumentation fra Energistyrelsen om priser på Fjernvarme samt de beregninger Gentofte
Fjernvarme lægger til grund for at udbygningen af fjernvarme sættes i bero.
• Sagsindstilling og referater fra møder hvor beslutningen om at sætte udbygningen af
fjernvarmen i bero
• Dokumentation for hvordan denne beslutning har indflydelse på budgettet for 2017 vedtaget
oktober 2016 af A+B+C+V.”

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Jeanne Toxværd
Indlæg af: Søren B. Heisel og Karen Riis-Kjølbye
Vedtagelse: Drøftet.

Bilag

Side 19

16 (Åben) Nøgletal for skoleområdet
Sags ID: EMN-2017-00489
Resumé
Jeanne Toxværd (Ø) har anmodet om at følgende punkt optages på Kommunalbestyrelsens
dagsorden til møde den 30. januar 2017:
”Nøgletal for skoleområdet
Som bilag til punktet ønsker jeg følgende:
Borgmesterbrev ”Tal for din folkeskole” afsendt fra KL, 5. december 2016 samt den dokumentation
jeg bad om at få tilsendt af borgmesteren i mail af 19. december 2016.”

Tidligere beslutninger:
.

Beslutninger:
Kommunalbestyrelsen den 30. januar 2017
Forelæggelse af: Jeanne Toxværd
Indlæg af: Pia Nyring
Vedtagelse: Drøftet.
Bilag
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